TERUGBLIK GEMEENTERAAD 2018-2022
Wat is er o.a. bereikt:
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Het Westerzeedijkgebied is volop in ontwikkeling
De Waddenhal wordt uitgebreid
De hondenbelasting is afgeschaft
Herinrichten Stationsweg en spoorstraat is afgerond
Diverse nieuwe woningbouw projecten: Oosterhof, Freyhof, Nieuw Trebol,
Dukdalfterrein, Nieuw Zuid, Koopmans locatie
Inzet van het CDA voor mantelzorgbeleid
Aankoop Ried BV en perceel maatschap de Jong voor het centraliseren van het eiland
parkeren
Realisatie aanleg fietspad Wijnaldum-Midlum
Harlingen is een Hartveilige gemeente
Er is geld beschikbaar gesteld voor Nieuwbouw/renovatie Zeerobben
OZB niet woningen is relatief hoog-2 jaar is de verhoging gestabiliseerd
OZB maatschappelijk nut – verenigingen betalen minder OZB (woningtarief)
Aandacht voor armoedebeleid(kwijtscheldingsbeleid)
Er is een Kaatsmuur gerealiseerd
Ingezet voor een Initiatiefvoorstel Schooltuin, andere opzet natuureducatie op
basisscholen
Afwikkeling Westergo BV/CV
Ontwikkeling nieuw industrieterrein Oostpoort 3
Zwemonderwijs voor alle kinderen, ook die niet in Harlingen op school zitten
Uitbreiding Parkeren Achlumerdijk/Noorderlicht
Buurtsportcoaches zijn actief in de gemeente Harlingen
Er is een nieuwe Cultuurvisie samengesteld
Opknappen loods 5 Willemshaven voor toeristische invulling
Entrepotgebouw wordt geschikt gemaakt voor cultuurhuisvesting
Nieuw Zuid is volop in ontwikkeling i.s.m. de Skule
Er wordt een wandelpad aangelegd op het Balkland

✓ Harlingen is een gastvrije gemeente - Vrij parkeren bij evenementen
✓ Er is een Ondernemersloket opgericht waar bedrijven met al hun vragen terecht kunnen.
✓ Motie woonadres VBZH schippers - mogelijk maken dat VBZH schippers op hun schip
kunnen wonen
✓ Harmenspark en Harlinger Bos zijn gerenoveerd
✓ Uitvoering is gegeven aan het Biodiversiteitbeleid
✓ Motie Stationsbrug – Er komt weer verlichting op de Stations brug
✓ De Aldi wordt verplaatst ten gunste van ontwikkelingen op de Westerzeedijk
✓ Leegstandbeleid binnenstad
✓ Zwerfafvalbeleid opgesteld
✓ Mobiliteitsvisie opgesteld
✓ De Winamerdyk wordt opnieuw ingericht
✓ Witte Anjer Perkje wordt verplaatst naar het Harmenspark
✓ Gratis Wifi in Binnenstad en toeristische gebieden
✓ Amendement verbetering ontsluitingsweg Oostpoort 3
✓ Het Beleidsplan Hannemahuis is vastgesteld
✓ Er is een ambitieuze Woonvisie opgesteld
✓ In de visserijhaven is de aanleg gestart van de zaagtandsteiger
✓ De Tall ships zijn succesvol verlopen in 2018 en staat voor 2022 opnieuw op de
agenda
✓ Er is een Topsportfonds ingesteld als subsidiemaatregel voor topsporters uit Harlingen
✓ Er is een verbod ingesteld voor het oplaten van ballonnen
✓ Op diepte houden van de Vaargeul Boontjes t.g.v. de economische belangen van Harlingen

✓ Er is een nieuw Logiesbeleid gemaakt
Bovenstaande punten is een niet uitputtend overzicht, maar een deel van alle ontwikkeling in de
afgelopen bestuursperiode. Het bestuursakkoord heeft de naam ‘Bouwen aan een betere toekomst’
meegekregen. Het CDA is er trots op, hieraan te hebben mogen bijdragen.

