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Vragenlijst kwalitatieve enquête Stadspanel 
 

No. Hoe belangrijk vindt u… 

1 Op de hoogte te blijven van actualiteiten rondom nieuwe ambtelijke huisvesting? 
2  Op de hoogte te blijven via de website/HAH bladen? 

3  Om op een open inloop avond te informeren en vragen te stellen? 

4 Inspraak te hebben op de nieuwe huisvesting? 

5  Inspraak te hebben via een enquête?  

6 Om een plek te hebben voor de dialoog en uitwisseling van ideeën? 

7  Een iconisch gebouw? 

8  Een gebouw in het stadscentrum? 
9  Uitzicht op de natuur? 

10 Goede bereikbaarheid met de auto? 

11 Voldoende parkeergelegenheid voor de auto? 
12  Bereikbaarheid met het OV? 

13 Bereikbaarheid met de fiets? 

14 Een nieuwe ambtelijke huisvesting met meerdere openbare functies? 

15 Dat de identiteit van Harlingen terugkomt in de nieuwe ambtelijke huisvesting? 
16 Eén loket voor alle vragen bij de gemeente? 

17 Als het gebiedsteam in het MFC Vierkant blijt? 

18 Hoe vaak heeft u contact gehad met de gemeente? Met welke afdeling? 
19  Op welke wijze heeft u met ze contact? Loketten? Afspraak ambtenaar? 

20 Welke functies ziet u graag in de nieuwe ambtelijke huisvesting?  

21 Wat vind u belangrijk wat betreft de nieuwe ambtelijke huisvesting? 

22  Heeft u Suggesties? 
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Binnengekomen reacties via de website 

Via de website konden bewoners/geïnteresseerden een reactie op de plannen achterlaten. Onderstaand is een overzicht gepresenteerd van de 

binnengekomen reacties.  

 

Binnengekomen reacties via de website 

Onderwerp Reactie 
MCL Een aantal reacties geven aan dat het MCL een goede locatie zou zijn voor de nieuwe 

huisvesting omdat men dan meerdere functies met elkaar kan combineren. Daarnaast staat het 
gebouw er al en zou nieuwbouw niet nodig zijn, wat ervoor zorgt dat er niet nodeloos geld over 
de balk wordt gesmeten.  

Centrum Het centrum wordt door de meeste gezien als de ideale locatie. Nieuwbouw wordt voorkomen 
en door het centrum aan te houden voorkom je dat de winkelstraat verder ‘doodbloed’.  
Ook zijn er mogelijkheden om uit te breiden in het centrum, dus is het een goede optie.  

Westerzeedijk of Spaansenterrein  In de binnenstad is geen plek om de gehele organisatie onder één dak te plaatsen. Volgens 
sommige reacties is het daarom beter om uit te wijken naar de Westerzeedijk of het 
Spaansenterrein.  

Nieuwbouw  Nieuwbouw moet voorkomen worden. De reacties laten zien dat men nieuwbouw beschouwt 
als weggegooid geld en het niet als duurzaam wordt ingeschat. De beschikbare bestaande 
gebouwen bieden genoeg positieve alternatieven. 

Samenwerken Door een samenwerking aan te gaan met andere ondernemers zou het mogelijk moeten zijn om 
een tot een goede oplossing te komen in het centrum.  

Reden om het centrum in te gaan Bij het weghalen van het gemeentehuis uit het centrum, zal er voor de Harlingers minder reden 
zijn om het centrum in te gaan. Dit moet voorkomen worden.  

Informatie Men wil graag op de hoogte worden gehouden via de Harlinger Courant en de website.  

Inspraak Men wil graag inspraak door middel van een enquête of informatieavond.  

Persoonlijk contact Men wil dat persoonlijk contact (loketten) mogelijk blijft.  

Bereikbaarheid Men wil dat de (nieuwe) locatie goed bereikbaar is, zowel met betrekking tot parkeren als voor 
minder validen.  
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