
Besproken punten  klankbordgroep herinrichting P1, P2 en P3 
 
 

Woensdag 23 juni, 16.30 uur – 17.30 uur 
Waddenpromenade 1 
 
1. Opening 
 
2. Verslag 31 maart 2021 
- De toiletvoorziening is nog niet gerealiseerd. 
- Kunstwerk Broken Jug wordt op 2 oktober geplaatst. In de nacht van 1 op 2 oktober 
verplaatst. 
- Woning Skieppedykje: gas/stroom wordt binnenkort afgesloten, sloop volgt daarna. (ivm 
aanwezigheid mus sloop uitgesteld) 

 
3. Tijdelijke Herinrichting parkeerterrein. (lopende werkzaamheden) 
- De werkzaamheden aan een deel van P2 aan de kant Skieppedykje worden komende weken 
uitgevoerd. Bij P3 moet parkeerapparatuur nog geplaatst worden en zal vermoedelijk de in-
/uitrit geasfalteerd worden. Gebruik P3 gaat redelijk. Het gebruik wordt gemonitord. Of we 
exact binnen de 12 weken is even de vraag ivm nog niet afgeronde werkzaamheden. De 
logistiek rond het parkeren is nog niet helemaal optimaal en er valt nog het nodige bij te 
sturen. Reserveringen via website komt ook op gang. 
Er blijven nog wel eens auto’s bij de trailerhelling staan. Naar dit punt zal gekeken worden.  
Kunnen de bussen die gaan tanken via de Zuidwalweg naar tankstation en niet via 
Harlingerstraatweg. Dit verzoek wordt bij parkeerbedrijf neergelegd. 
Het parkeerverwijssysteem moet nog ingeregeld worden. Het zou goed zijn om ook voor de 
rotonde Haulewei rechtdoor richting parkeerterrein te verwijzen. Dit wordt doorgegeven.  
Bij uitgang P1 en P2 zou extra bord voor verplicht rechtsaf geplaatst moeten worden. Huidige 
bord is niet altijd te zien door stilstaande bus. 
 
4. Voorgestelde locaties verkeersremmende maatregelen (concept tekening bijgevoegd) 
De toegezonden tekening wordt besproken. De kruising Haulewei/Harlingerstraatweg zal in 
het geheel opgehoogd worden. Bij de brug over de Ried komt een lichte drempel. Locatie 
drempel aan Midlumkant akkoord. In het midden zou in de rijrichting Midlum naar Harlingen 
ook nog kleine slinger/versmalling moeten komen anders kan het verkeer stevig doorrijden. 
Gemeente zal hier nog naar kijken. Verkeersremmer zoals in Herbayum is ook optie. 
Uitvoering zal pas in september/oktober plaats vinden. 
 
5. Diverse vragen vanuit klankbordgroep: 
- vorderingen overleg provincie en wetterskip - ingang naar de zuidwalweg reactie: gemeente 
heeft Sweco opdracht gegeven tekeningen van o.a. ontsluiting te maken. In september worden 
eerste ontwerpen besproken. Ook klankbordgroep krijgt dan kans eerste reactie te geven. 
- verkeerstellingen die momenteel worden gehouden Reactie: Op diverse plaatsen wordt 
verkeer geteld en zijn camera’s voor monitoren verkeersbewegingen geplaatst om straks 
diverse besluiten goed te kunnen onderbouwen. 
- begroeiing hekwerken P1 - komt die er nog? Reactie: dit wordt erg lastig ivm aanwezigheid 
goot en kabels/leidingen vlak langs hek 



- linksafslaan P1/P2 - verhoging - veel auto's slaan links af Reactie: Dit zou problemen voor 
bussen kunnen opleveren. 
- buurtschap - ?Reactie: er wordt gezocht naar de juiste naam, eventuele bebording wordt 
geplaatst tegelijk met aanleg verkeersmaatregelen 
- bewegwijzering op de zuidwalweg - Parkeren eilanden - duidelijker aangeven Reactie: zie bij 
punt 3 
- poortjes P3 - komen die? weer files. (zie foto) Reactie: poortjes komen na bouwvak 
- wegwijzer P3 – komt mogelijk bezwaar - vindt het ontsierend en te groot Reactie: Betreft 
feitelijke plaatsing van straatmeubilair waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden 
- Bezwaar tegen Busremise in de loods - wat houdt busremise precies in? Hij denkt ook aan 
onderhoud Reactie: Het is de bedoeling de loods ook voor stalling bussen te gaan gebruiken. 
Geen onderhoud. Hier is discussie over met omwonende. Het gesprek hierover is gaande. 

 
6. Rondvraag en sluiting 
 
 
Concept voorstel nieuwe datum Klankborgroep: 29 september 17.00 uur? 
 

 


