
Besproken punten klankbordgroep herinrichting P1, P2 en P3 
 
 

Donderdag 11 februari 2021, 16.00 uur – 17.00 uur 
Waddenpromenade, vergaderruimte eilanden 
 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen, rol klankbordgroep 
- Klankbordgroep zal meegenomen worden in de totstandkoming van de plannen, kan 
meepraten, meedenken en input leveren. Uiteindelijk moet een gedragen plan ontstaan 
waarna formele besluitvorming kan plaats vinden. Naast de klankbordgroep zal een 
werkgroep bestaande uit mensen van de provincie, wetterskip en gemeente gaan schetsen 
aan de plannen.  
- Aankoop terrein Jan Drijfhout loopt nog. Paar puntjes om op te lossen. 
- Verkeersbesluit voor verplicht rechtsaf zit binnenkort in college en wordt dan gepubliceerd. 
- Tegen tijdelijke vergunning Witte Kas terrein is 1 bezwaar over gebleven. Deze is ongegrond 
verklaard. Tevens is de verleende vergunning formeel op een werkingstermijn van 5 jaar gezet. 
- De sloop van 1 woning aan het Skieppedykje wordt nu voorbereid. Moet nog 
vergunning/melding voor komen. Sloop volgt vermoedelijk in april. 
-  

 
 
 
 

3. Tijdelijke Herinrichting parkeerterrein. (lopende werkzaamheden) 
- Minne legt aan de hand van een tekening de komende werkzaamheden voor het gebruik als 
parkeerterrein van P2 en de herinrichting van het Skieppedykje uit. Langs het Skieppedykje 
komt bushalte en de toegangen naar P1 en P2. De parkeerapparatuur wordt vervangen, 
regenriool wordt aangelegd en er zal verlichting komen. Tevens wordt in de zuidoostelijke 
hoek beplanting aangebracht. Het bestaande waterbassin zal gebruikt worden voor 
watercompensatie en krijgt een verbinding met de Ried. Tevens wordt nog gedacht aan het 
plaatsen van een tijdelijke toiletunit. Hiervoor is dan nog wel een vergunning nodig. 
- Voor wat betreft de verkeersremmende maatregelen zal door de gemeente een voorstel op 
tekening worden gezet. Diverse opties werden besproken zoals verplaatsbare dukdalven, 
verkeersdrempels van asfalt, wegversmallingen en op de weg geschilderde visuele 
verkeersdrempels. 
 
4. Programma van eisen definitieve inrichting, planning 
- Er is een eerste versie van een programma van eisen (PvE) opgesteld. Deze moet de komende 
tijd verder ingevuld en gedetailleerd worden. Op 18/2 zal de provincie input leveren. De 
bedoeling is om eind maart een gedragen PvE te hebben. Aan de hand hiervan kan gestart 
worden met ontwerpen. Indien er vanuit de klankborgroep suggesties zijn dan horen we die 
nog graag. 

 
5. Rondvraag en sluiting 



- Bij een volgende afspraak zal gekeken welke datum het beste past zodat iedereen aanwezig 
kan zijn. 
- Binnenkort zal er een plan in de openbaarheid komen om op een locatie nabij het 
parkeerterrein tijdelijk een spraakmakend kunstwerk te plaatsen. Details volgen later. 
 


