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Inleiding 

 

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen waarbij het gaat over zaken die 

dichtbij huis spelen. Het gaat om de bewoners in alle dorpen en kernen, met hun families en gezinnen, 

hun scholen en verenigingen. 

Waar staat het CDA voor? 

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Christendemocraten 

hebben een christelijk mensbeeld, met de Bijbel als inspiratiebron en het evangelie als richtsnoer voor 

het politieke handelen. 

Bij het maken van keuzes staat bij het CDA de mens centraal. Het gaat om de betrokkenheid van 

mensen bij hun gemeente, dorp, wijk, gezin, school, bedrijf of vereniging. Daardoor ontstaat draagvlak 

voor ontwikkelingen binnen de gemeente. Uitgangspunten voor ons bestuurlijk en politiek handelen 

zijn gebaseerd op het sociaalchristelijk gedachtengoed, waarin “rentmeesterschap” centraal staat. 

Daarnaast behoren begrippen als “gerechtigheid” en “solidariteit”, "zorg, respect en 

verantwoordelijkheid voor elkaar" tot de wezenskenmerken van het CDA. 

 

Het CDA zal zich in de komende raadsperiode op basis van deze uitgangspunten politiek 

positioneren. Daarnaast willen we een vijftal bewegingen in gang zetten: 

- Van vrijblijvend naar betrokken;  mensen maken hun leefomgeving 

-  Van grenzen naar ruimte;   minder regels meer mogelijkheden 

-  Van nazorg naar voorzorg;   voorkomen is beter dan genezen 

-  Van polarisatie naar participatie;  mensen samen brengen 

-  Van consumeren naar waarderen;  niet alles is in geld uit te drukken 

Dit programma is op onderdelen samen met de CDA afdelingen van het Bildt, Franekeradeel en 

Menaldumadeel opgesteld. Dit is gedaan vanuit het besef dat samenwerking kracht en inspiratie 

oplevert. 

Wij hopen van harte dat vele kiezers zich in ons programma zullen herkennen en dat zij mede op 

grond daarvan bij de komende verkiezingen hun stem op het CDA zullen uitbrengen.  
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1. Cultuur, herindeling, dienstverlening 

1.1.1. Cultuur 
Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In elke 
gemeente is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Maar het CDA vraagt ook 
aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. Zo dient b.v. de Harlinger bibliotheek gevestigd te blijven 
in de binnenstad. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de 
identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is in Harlingen, vindt het CDA belangrijk. 
 
Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, speelt een belangrijke rol binnen de 

cultuur in Harlingen door een vaste presentatie, tijdelijke tentoonstellingen, educatie, lezingen, 

samenwerking en tal van andere activiteiten. Zowel voor de eigen bevolking, als voor toeristen die de 

stad bezoeken, is het Hannemahuis een belangrijke factor. Het Hannemahuis dient daarom op niveau 

in stand gehouden te worden, zodat dit gedeelte van de cultuur ook in de toekomst zijn plaats behoudt 

die het verdiend. 

Harlingen is de bakermat van het fries aardewerk. Op dit moment wordt in Harlingen nog als enige 
plaats de tegels en aardewerk volgens de orginele methode vervaardigd. Koester dit aloude ambacht 
en wees zuinig op dit cultureel erfgoed. 
 
1.1.2. Herindeling 
De gemeentelijke herindeling in Fryslân en elders in ons land is in volle gang. Deze herindeling vindt 
mede zijn oorzaak in het feit dat de rijksoverheid steeds meer taken naar de gemeenten overhevelt. 
Wij noemen taken die voortvloeien uit de AWBZ, de WMO en de Jeugdzorg. De huidige relatief kleine 
gemeenten zijn qua kennis, ervaring en personele bezetting niet of nauwelijks berekend op de 
uitvoering van deze taken. 
Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat de huidige bestuurskracht van de gemeenten in 

Noordwest Fryslân hiervoor ontoereikend is. De gemeentelijke organisaties zijn klein en daardoor 

kwetsbaar. Het is de plicht van een goed gemeentebestuur dat de aan haar zorg toevertrouwde 

burgers zo goed mogelijk worden bediend. Dat uitgangspunt moet worden gewaarborgd. 

CDA-Harlingen is daarom voorstander van een fusie tussen gemeenten in plaats van omvangrijke 
samenwerkingsverbanden. De controle van de gemeenteraad op dergelijke samenwerkings-
constructies is uiterst gecompliceerd. Daardoor dreigt de Raad het overzicht kwijt te raken en  
buitenspel komen te staan, dat is een gevaar voor de democratie. 
Dat door fusie de oorspronkelijke gemeenten hun cultuur en identiteit kwijt raken is een illusie.  
Harlingen blijft namelijk Harlingen zo als het altijd is geweest. 

Verscheidenheid binnen de eenheid moet het motto zijn waarbinnen het "eigene" liefdevol blijvend 

wordt gekoesterd. 

1.1.2. Ontheffing van leges 
Verleen maatschappelijke instellingen, die geen subsidie krijgen, ontheffing van het betalen van 
bepaalde leges (bijvoorbeeld wijk- en buurtverenigingen die nu nog voor een evenement leges 
moeten betalen voor b.v. het plaatsen van dranghekken e.d.) 
 
1.1.3. Lagere onroerend goedbelasting voor maatschappelijke instellingen 
Gebouwen van verenigingen of van instellingen met een maatschappelijk doel, zoals b.v. ook het 
dorpshuis in Midlum, worden voor de onroerendgoedbelasting aangeslagen, waardoor zij volgens het 
CDA onevenredig zwaar worden belast. Het CDA pleit voor een compensatieregeling.   
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1.2.1. Dienstverlening 
Nieuwe contacten vormen zich wel via nieuwe media. Bijvoorbeeld groepen mensen die 
interessegebieden met elkaar via het internet delen. Dit laat zien dat mensen elkaar nog steeds 
opzoeken. In het beleid heeft de gemeente oog voor deze ontwikkeling. Ze zet sociale media actief in 
om iedereen bij de woonomgeving te betrekken en mensen met verschillende achtergronden en 
culturen te laten participeren en te integreren. 
Bezoekers van Harlingen moeten optimaal gebruik kunnen maken van de sociale media. Op plaatsen 
waar veel toeristen komen dient gratis WiFi beschikbaar te zijn. Dit draagt bij tot de aantrekkelijkheid 
van de stad. 

 

2. Bedrijven, ruimte, dorpen, ruimtelijke ordening   

2.1.1. Kleine detailhandel 
De kleine detailhandel, met name de zelfstandigen, staat onder druk. Maar ze bepalen wel het succes 
van het stads- of dorpshart. Het CDA wil aanvullend beleid om de kleine detailhandel te ondersteunen. 
Hierbij kan mede in overweging worden genomen om de onroerendgoedbelasting voor bedrijven te 
verlagen. Deze is relatief hoog t.o.v. de tarieven voor particulieren en ook t.o.v. de tarieven voor 
bedrijven in buurgemeenten 
 
2.1.2. Midden- en kleinbedrijf 
Om startende bedrijven te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de 
ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de 
opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op 
de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van winkeliers 
terughoudend om met welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de 
gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. 
De gemeente stimuleert dat opdrachten aan het bedrijfsleven zoveel mogelijk worden gegund aan 
bedrijven uit de gemeente en regio. De gemeente wijst hen daarbij actief op komende 
aanbestedingen. 
Het CDA wil ervoor waken dat nieuwe locaties voor detailhandel concurrerend zijn voor de 
detailhandel in de binnenstad. 
 
2.1.3. Zelfstandigen zonder personeel 
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen gemakkelijker gemaakt om 

een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine 

zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het 

opdelen van grotere opdrachten. 

2.1.4. Ondernemen stimuleren 
Met kleine maatregelen kunnen mensen gestimuleerd worden om een eigen bedrijf te beginnen. 
Bijvoorbeeld door de bibliotheek te vragen alle kennis over ondernemen samen te brengen. Of door 
met scholen en ondernemers- verenigingen afspraken te maken over goede gastlessen. 
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2.1.5. Harlinger Haven 
De haven van Harlingen is van groot belang, niet alleen voor de werkgelegenheid in Harlingen, maar 
ook voor de hele regio. In het aantrekken van bedrijven op het nieuwe haventerrein moet de grootst 
mogelijke energie worden gestoken. 
De volgende concrete punten zijn voor de nabije toekomst belangrijk. 

- Nieuwe, mede door ecologische eisen bepaalde, vistechnieken voor Noordzeekotters vragen 
om een nieuwe aanlegsteiger in de Visserijhaven. Hieraan moet ondersteuning worden 
gegeven. 
- Het kan volgens het CDA niet zo zijn dat binnenkort de nog resterende Harlinger 
garnalenvissers niet meer kunnen uitvaren omdat hun visvergunning is ingetrokken vanwege 
nieuwe milieutechnische voorschriften en beperking vangstgebieden. De gemeente moet er 
alles aan doen om deze oude tak van visserij voor Harlingen te behouden. 

- Conform de afspraken die met Omrin zijn gemaakt, moet er een nieuwe kade 
  worden gemaakt om af- en aanvoer per schip van afval naar de REC mogelijk te maken en die 

ook gebruikt kan worden door andere(nieuwe)bedrijven. 
- De ontwikkeling van het nieuwe havenfront op de Willemshaven moet met kracht worden 

aangepakt. 

 

2.1.6. Harlinger Haven bedrijven 
Er liggen vele nautisch recreatieve kansen voor Harlingen op het Wad. Dit moet worden uitgebuit. De 
werkgelegenheid is hiermee gediend en verdere verloedering van de Willemshaven wordt tegen 
gegaan. 
Oprichting zelfstandig Havenbedrijf: 
De havens in Harlingen vormen in financieel opzicht een groot risico voor de gemeente Harlingen.  
Het CDA vindt, om deze risico‟s te beperken, dat een zelfstandig Havenbedrijf Harlingen opgericht 
moet worden. 
Dit betreft de totale exploitatie van de havens, dus inclusief het beheer en onderhoud.  
Een juridische constructie zou kunnen zijn dat de gemeente Harlingen hetzij de enige, hetzij de 
grootste aandeelhouder van het havenbedrijf zal worden. De uiteindelijke zeggenschap over de 
havens blijft dan bij het gemeentebestuur, terwijl de financiële risico‟s  beperkt blijven tot het 
aandelenkapitaal. Elders in Nederlandse havenplaatsen komen zelfstandige havenbedrijven voor, 
zodat onze gemeente uit die ervaringen en expertise zou kunnen putten. Het CDA heeft geen 
uitgewerkt plan voor de oprichting van het zelfstandige havenbedrijf maar maakt hiervoor wel de 
principiële keuze. De onderhoudstoestand van de infrastructuur op de Industriehaven baart het CDA 
zorgen. Wegen en kades dienen er verzorgd bij te liggen, daarmee blijft Harlingen een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bedrijven. De grondprijs in de industriehaven dient zodanig te zijn dat vestiging 
van nieuwe bedrijven daardoor niet wordt belemmerd.  
 
2.1.7. Herzieningen belastingen 
Het CDA wil onnodige beperkingen voor bedrijven, maar ook voor burgers terugdringen. 
Belastingen zoals de toeristenbelasting en precariobelasting waarvoor geldt dat de invorderingskosten 
soms hoger zijn dan de opbrengsten, moeten worden herzien. De hondenbelasting zal kostendekkend 
moeten worden. Hierbij blijft het noodzakelijk dat de overlast van honden serieus wordt teruggebracht. 
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2.2.1.Ruimte (verkeer) 
De verkeersveiligheid is de laatste jaren flink vooruit gegaan in de gemeente Harlingen. Dit is vooral te 
danken aan de vele investeringen die er zijn gedaan. Toch zijn er volgens het CDA nog een aantal 
aandachtspunten op gebied van veiligheid en ruimtelijke ordening.  

- De fietsveiligheid is na de reconstructie van de Kimswerderweg op de route naar de 
binnenstad enorm verbeterd. Toch ontbreekt er nog iets en dat is onvoldoende veiligheid op 
het gedeelte Stationsweg van deze route. Fietsers worden hier onvoldoende afgeschermd van 
het snelverkeer zodat de kans op ongelukken groot blijft. Een reconstructie is nodig. 

- Het CDA constateert dat er nog steeds geen goede noord-zuidroute is voor het steeds 
zwaarder wordende landbouwverkeer. De route over de Kimswerderweg en de D. 
Nieuwenhuisstraat geeft teveel verkeersonveiligheid. In het kader van de verdubbeling 
N31vindt het CDA de route Koningsbrug-Ludingaweg het juiste alternatief. Dit betekent ook 
dat er voor de veiligheid van de fietsers een fietspad moet worden aangelegd langs de 
Ludingaweg. 

- Een groot deel van de wijk Ludinga ligt er nog bij als bouwwijk. De belangen van bewoners 
worden hier op vele manieren geschaad. Het CDA zal stevig aandringen op een oplossing van 
het conflict tussen ontwikkelaar en de gemeente. Ook is de Zeemunnik (Byniastate) nog 
steeds een bouwstraat en is het nodig dat de gemeente een oplossing geeft die ten goede 
komt aan het woongenot van de bewoners. 

 
- Het CDA vindt dat de oude verbinding tussen het Havenkwartier en het centrum van de stad 

hersteld moet worden.  Dit kan door middel van de aanleg van een beweegbare fiets/loopbrug 
over de Zuiderhaven tussen de Zuiderstraat en de Schritsen. Nu het Havenkwartier 
grotendeels is gerenoveerd en er veel nieuwbouw is/wordt gepleegd zou een dergelijke brug 
een uitstekende en aantrekkelijke verbinding kunnen vormen met het centrum van de stad. 
Ook de ontwikkeling van de recreatie/toerisme in het Willemshavengebied is met deze nieuwe 
verbinding gebaat. De nieuwe brug biedt een veilige oversteek over de Zuiderhaven, terwijl 
tegelijkertijd de drukke Havenbrug wordt ontlast. 

- Het kruispunt in de Kimswerderweg naar het winkelcentrum Kimswerda moet veiliger worden 
gemaakt. 

- Op de hoek van de Industrieweg-Sibadaweg bevindt zich een in verval geraakte loods met 
een slecht onderhouden erf. Het perceel is particulier eigendom. Plannen om op deze locatie 
een of meerdere supermarkten te vestigen zijn o.a. vanwege verkeerstechnische bezwaren 
niet gerealiseerd. Het terrein met opstal vormt een weinig fraaie aanblik bij de entree van de 
woonwijk de Spiker en kan bovendien een gevaar(brand) opleveren voor de omgeving. Het 
CDA zal voorstellen ondersteunen om zo spoedig mogelijk een goede invulling aan dit terrein 
te geven. Te denken valt b.v. aan woningbouw; daartoe moet het huidige bestemmingsplan 
worden gewijzigd. 

- Vlak ten oosten van de om te bouwen autosnelweg N31 is gevestigd een 
autodemontagebedrijf. Een dergelijk bedrijf heeft per definitie geen fraaie aanblik in de 
omgeving. Ook dit bedrijf niet. Nu miljoenen worden geïnvesteerd in de aanleg van de 
verdiepte N31 (A31) en de omgeving ter plaatse wordt opgeknapt, dient naar de mening van 
het CDA dit bedrijf te worden verplaatst. De eigenaren van het bedrijf zijn daartoe onder 
voorwaarden bereid. Het bedrijf past niet meer in de nieuwe omgeving en is bovendien op 
zichtlocatie gelegen vanuit de spoorverbinding met Leeuwarden. De gemeente moet in alle 
opzichten medewerking verlenen aan de verplaatsing van dit bedrijf naar een minder zichtbare 
locatie elders in de gemeente. 
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- Spaansen-terrein 

In de afgelopen periode is de boekwaarde van het Spaansen-terrein afgeschreven. De inzet 
voor de komende jaren moet zijn dat nieuwbouwontwikkelingen op het terrein pas aan de orde 
zijn wanneer de problemen met Klaver zijn opgelost en er een serieuze ontwikkelaar is.  
Het CDA is er van overtuigd dat vanwege de gunstige ligging van het terrein een prachtige 
ontwikkeling mogelijk is. In de tussentijd moet d.m.v. eenvoudige inrichtingsmaatregelen 
verpaupering tegen worden gegaan. Een tijdelijke parkeervoorziening voor de binnenstad 
behoort tot de mogelijkheden 

- Dukdalf-terrein 
De lege plekken in het Havenkwartier zijn een doorn in het oog van het CDA. 
Nu het dal in de woningmarkt het dieptepunt lijkt te hebben bereikt wil het CDA die snel 
ingevuld zien. Vooral de gevelrij langs de Zuiderhaven moet middels woningbouw met goed 
passende architectuur worden gesloten zodat de Zuiderhaven, een parel van Harlingen weer 
helemaal gaaf is. 

 
 
2.2.2. Parkeren 
Voor een goede bereikbaarheid van de binnenstad is het een absolute noodzaak dat er zowel aan de 
noordkant als aan de zuidkant van het centrum voldoende parkeer-gelegenheden komen en dat er 
vanaf deze parkeerplaatsen duidelijke en aantrekkelijke looproutes worden aangegeven naar de 
binnenstad. Dit is mogelijk door de parkeergarage op de Waddenpromenade voor langparkeerders te 
verbieden en deze toegankelijk te maken voor bezoekers van de binnenstad. 
Parkeermogelijkheden zijn er ook ten zuiden van de spoorwegovergang naar de Westerzeedijk en 
tussen deze spoorwegovergang en NS Station.  
 
Op het Perseverantia-terrein kan na realisatie van de verdubbelde N31 een groot parkeerterrein 
worden aangelegd. Dit kan dienen als transferium voor bezoekers van de binnenstad. Hier is een 
treinstation reëel en nodig, aanvullend vervoer is voldoende.   

 
Of de overlast van het parkeren door het “eilander blik” met de pilot “Parkeervignet” is opgelost en de 
gevolgen van deze maatregel de instemming heeft van de Harlingers, moet worden afgewacht. 
Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan wil het CDA zoeken naar betere alternatieven.  
 
2.3.1. Dorpen 
Het CDA is voor veiligheid voor fietsers en voetgangers.  
Voor de schoolgaande kinderen moet er een (veilig) fietspad komen tussen Wijnaldum en Midlum, dat 
tevens gebruikt kan worden als wandelroute. Voor de kruising van dit (fiets)pad met de Zuidwalweg 
vindt het CDA een tunnel de veiligste oplossing.  
Ook de Ludingaweg van Harlingen naar Achlum is een druk door fietsers gebruikte route.  
Hier zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. En daardoor wordt de weg door fietsers als onveilig 
ervaren. Het CDA wil dat er maatregelen worden genomen, bij voorkeur in de vorm van de aanleg van 
een fietspad.  
 
2.3.2. Dorpen (Midlum en Wijnaldum) 
Op enkele plaatsen in het dorp Midlum laat de kwaliteit van huurwoningen en de woonomgeving te 
wensen over. Het CDA wil zich inzetten voor herstructurering. De Harlingerstraatweg (buiten de 
bebouwde kom lijkt vaak een racebaan. Hierover is regelmatig melding gedaan door de bewoners. Het 
CDA wil dat dit wordt opgelost.   
Het authentieke van Wijnaldum is zeer waardevol, reconstructie van de Buorren is gewenst. Net zoals 
bij Midlum geldt dat door aandacht voor wandelroutes langs en door het dorp meer mensen de 
schoonheid van dit dorp kunnen genieten en kennis kunnen nemen van historische Friese 
cultuurwaarden. Ook, zoals al genoemd onder punt 2.1.5 is het realiseren van de kade bij Omrin van 
groot belang voor Midlum omdat daardoor het verkeers(lawaai) door de vele vrachtwagens zal worden 
terug gedrongen.    
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3. Ouderen, veiligheid, zorg 

 
3.1.1. Ouderen 
Het CDA wil kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. 
De gemeente stimuleert gezond leven, zelfontwikkeling en het actief deelnemen aan de samenleving. 
Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Voor wie écht hulp nodig heeft, 
zijn en blijven de voorzieningen aanwezig en beschikbaar. De gemeente stimuleert en ondersteunt 
zelfredzaamheid van de burger. Het CDA ziet dat de gemeente via dorps- en sportverenigingen, 
kerken en allerlei andere bestaande sociale structuren de zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg 
in de dorpen moet gaan faciliteren en activeren. Het CDA wil ruimte bieden voor eigen lokale 
initiatieven die niet worden belemmerd door standaard procedures en standard oplossingen. Want het 
CDA kan niet accepteren dat rijksbezuinigingen straks zullen leiden tot minder zorgvoorzieningen in 
de gemeenten van Noordwest Fryslân. 
 
3.1.2. De gemeente ontzorgt 
In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke 
levensstijl. Dat vraagt ook om investeringen in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en 
goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Wij zijn „voor eigen kracht waar mogelijk‟ , en 
„voor ondersteuning waar nodig‟. Die ondersteuning wordt maatwerk. Samen met de hulpvrager wordt 
gezocht naar een passend aanbod. Lokale en eigen initiatieven van burgers krijgen alle ruimte en 
worden niet belemmerd door standaard procedures en standaard oplossingen. 

  
Het armoedebeleid van onze gemeente dient erop gericht te zijn dat ook inwoners met een gering 
inkomen kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Voorzieningen moeten goed 
toegankelijk zijn, ook voor minder validen. Het moet voor een ieder duidelijk zijn waar je moet zijn met 
vragen om hulp, zonder bureaucratische rompslomp en zonder lange wachttijden. De gemeente 
creëert zorgteams bestaande uit hulpverleners die samen met de hulpvragende burgers tot concrete 
oplossingen komen. 
 
3.2.1. Ouderenzorg 
De ouderen van nu zijn niet meer de ouderen van vroeger. Dankzij de gestegen welvaart en 
toegenomen kwaliteit van de gezondheidszorg leven mensen langer. Veel ouderen zijn na hun 
pensionering nog zeer vitaal en staan nog volop in de samenleving. Maar er is ook een kwetsbare 
groep ouderen, die niet meer zo vitaal is en ook niet (meer) meedoet in de samenleving. Wij vinden 
dat er aandacht moet zijn voor de risico‟s van vereenzaming van ouderen. Waar gezins- en 
familieleden, buren of maatschappelijke organisaties niet of onvoldoende een oogje in het zeil kunnen 
houden of hulp bieden, kan de gemeente stimuleren dat er periodieke huisbezoeken worden gebracht. 
Het welzijnsbeleid is gericht op stimulering van mantelzorg en richt zicht op de kracht van „de 
mienskip‟, samen is beter dan alleen. De plaatselijke kerkelijke gemeenten kunnen hierbij ook als 
voorbeelden gelden. 
 
 Het CDA vindt dat er samen met betrokken organisaties en vrijwilligers in alle kernen een 
mogelijkheid moet komen waar senioren op laagdrempelige wijze informatie en hulp krijgen over 
zaken zoals: aanvragen WMO, invullen van formulieren, hulp bij belastingaangifte en aanvraag 
seniorenvervoer. Deze hulp wordt gegeven door vrijwillige ouderen adviseur(s), „belastinginvullers‟ 
vanuit de ouderenbonden en/of een gemeentelijke ouderenadviseur. Hiernaast vindt het CDA dat de 
gemeentelijke ambtenaar naar de mensen toe moet als deze om gezondheidsredenen niet naar het 
gemeentehuis kunnen. Over het WMO-vervoer bestaan veel klachten, dit moet worden verbeterd. 
 
In het kader van de zorg kan ook worden samengewerkt en een beroep worden gedaan op het 
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO).  
Nu de mensen steeds ouder worden kunnen- en willen ze mogelijk langer zelfstandig blijven wonen. 
Hiervoor moet oog zijn bij het maken van plannen voor “levensloop bestendige woningen”.  
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3.2.2 Verbindt oud en jong 
Wij vinden het belangrijk dat verschillende generaties met elkaar in contact komen. Daarom zien wij 
graag dat er meer gelegenheden komen waarin generaties elkaar ontmoeten. Wij juichen 
maatschappelijke initiatieven toe die het contact bevorderen. Wij hechten in dit verband daarom ook 
aan de maatschappelijke stages waarbij jongeren in contact kunnen komen met mensen uit andere 
leeftijdsgroepen. 
  
3.3.1. Jeugd 
Met het merendeel van de jongeren gaat het prima. Ze groeien gezond en wel op, zonder 
noemenswaardige problemen en halen hun schooldiploma. Een klein deel van de jongeren redt het 
niet zonder een steuntje in de rug. Vaak is sprake van een veelvoud aan problemen. Jeugdzorg wordt 
vanaf 2015 een taak van gemeenten. Wij zien kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en toegankelijker 
te maken. Het accent moet komen te liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige 
signalering als er iets mis gaat. In samenspraak met de jeugd kan worden bekeken of er 
jeugdvoorzieningen nodig zijn. Ook kan de “Huiswerkbegeleiding” hierin veel betekenen. De jeugd-
gemeenteraad zou gevraagd kunnen worden mee te denken over dit onderwerp.  
 
3.4.1. Buurtzorg  
Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op dorpsniveau maakt het 
mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden 
te betrekken. 
  
3.4.2.Slimme zorg 
Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via 
een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer ouderen kunnen uit de 
voeten met internet. Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten 
blijven opdoen. 
 
3.4.3 Vrijwilligers en mantelzorgers 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn erg waardevol voor onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat er 
aandacht voor beide groepen blijft. Het CDA wil dat er gezocht wordt naar manieren waarop mensen 
binnen de gemeente worden geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast willen wij dat er 
gezocht wordt naar manieren om mantelzorgers tijdelijk te verlichten van hun taken. (goed voorbeeld 
hiervan is de respijtzorg). 
Inrichting en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een handicap is een punt van 
aandacht. Hoe toegankelijk is de omgeving en welke voorzieningen zijn beschikbaar en bereikbaar. 
Denk aan openbaar vervoer, taxivervoer, toegankelijkheid van openbare wegen/paden, inrichting 
bermen, parken, groenvoorzieningen. Het WMO-platform kan daarbij adviseren. 
  
3.4.4. Verslaving 
Mensen die verslaafd raken aan drugs, alcohol of gokken vervallen tot grote afhankelijkheid, maar 
blijven wel verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Dat is voor ons het uitgangspunt bij de 
verslavingszorg. Vooral jongverslaafden vragen aandacht. Ook hier geldt: “voorkomen is beter dan 
genezen.” Wij willen dan ook actieve voorlichting over gezondheidsrisico‟s van verkeerde 
leefgewoonten aan jong en oud. 
  
 
3.4.5. Maatschappelijke stage doorzetten 
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de 
samenleving. Hoewel het huidige Kabinet de maatschappelijke stage wil afschaffen, wil het CDA de 
stage lokaal juist behouden. De gemeente zoekt samen met scholen, instellingen en bedrijven naar 
een zinvolle invulling van de maatschappelijke stage. 
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3.5.1. Veiligheid/Vandalisme 
Gemeenten herstellen binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om 
inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de 
gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders. Er wordt strenger 
opgetreden tegen vernielingen/inbraken.   
  
3.5.2. Veiligheid Cameratoezicht 
Cameratoezicht is een effectief middel om vandalisme te verminderen. In de binnenstad ondersteunen 
camera‟s de politie bij het voorkomen van escalaties in het uitgaansgebied en bij tegengaan van 
geweld. 

 
 
4. Onderwijs, werk, welzijn, recreatie 
 
4.1.1. Onderwijs 
  
In Harlingen, Franeker en in St. Annaparochie zijn scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. De 
gemeente en de scholen moeten er alles aan doen om de scholen in de regio te behouden. Daarbij is 
het van groot belang dat de scholen samen met het bedrijfsleven in de regio het onderwijs zoveel 
mogelijk afstemmen op de vraag van het bedrijfsleven uit de regio. Dit met als doel de leerling te 
behouden voor de regio en te binden aan het regionale bedrijfsleven. De scholen in de regio stemmen 
het onderwijsprogramma op elkaar af zodat er geen onderlinge concurrentie ontstaat. Te vaak nog 
kiezen jonge mensen voor opleidingen waarvoor vanuit de maatschappij geen vraag meer is. 
Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat in tal van branches, vooral in de techniek, geen vakmensen 
beschikbaar zijn. 
 
4.2.1. Werken 
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Betaalde arbeid geeft mensen een 
zelfstandig verdiend inkomen en het gevoel erbij te horen in de samenleving. 
Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden maken de 
oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen. 
Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een voorwaarde voor het begeleiden van 
mensen van bijstand naar werk. Een speciaal 
werkgeversteam bij de sociale dienst werkt in regionaal verband samen aan de regionale 
werkgeversdienstverlening. Mogelijke middelen zijn het bieden van een aanvulling op de loonkosten 
en het „ontzorgen‟ van werkgevers om werknemers met een beperking aan de slag te krijgen bij 
reguliere werkgevers. Uitgangspunt is „maatwerk‟: een goede match te maken tussen werkgever en 
werknemer. 
Daarnaast is ons uitgangspunt: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage in het vrijwilligerswerk 
of dagbesteding. 
 
4.2.2. Jeugdwerkloosheid 
Met regionale opleidingscentra worden goede afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als 
zij de entree-toets in het MBO niet halen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de 
kant komen te staan. 
De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt 
ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer zij niet 
volledig kunnen werken. 
Het CDA zal zich inzetten voor de maatschappelijke participatie van kinderen uit gezinnen met een 
minimum-inkomen 
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4.2.3. Tegengaan van uitkeringsfraude 
Pilots in steden als Rotterdam hebben uitgewezen dat er zeker ook bij de bijstandsuitkeringen 
regelmatig wordt gefraudeerd. Daar is besloten om dmv een persoonlijk gesprek elke ontvanger van 
een bijstandsuitkering te onderzoeken of er onregelmatigheden zijn. Dit heeft vele gevallen van fraude 
opgeleverd en zal leiden tot aanmerkelijke bezuinigingen. Een dergelijk traject stelt het CDA ook voor 
Harlingen voor. 
 
4.2.4. Werkgeversteam 
Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een voorwaarde voor het begeleiden van 
mensen van bijstand naar werk. Een speciaal werkgeversteam bij de sociale dienst is de aanjager van 
deze contacten 
 
4.2.5. Social return 
Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het 
aanbestedingsprotocol. Ondernemers wordt gevraagd bij een redelijk deel van de in te zetten arbeid 
gebruik te maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening. Dit 
moet meegewogen worden bij de gunning van werken.  
 
4.3.1. Welzijn, Medische hulp in de openbare ruimte 
Het CDA wil dat er een volledig netwerk van defibrillators in de gemeente komt en dat door de 
gemeente instructiebijeenkomsten worden georganiseerd.     
Gestimuleerd moet worden dat mensen al op jonge leeftijd een EHBO-cursus gaan volgen. 
 
4.3.2. Coffeeshops 
Het CDA ontmoedigt drugsgebruik. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij. De Rijksoverheid staat 
gemeenten eigen keuzes in de handhaving van het coffeeshopbeleid toe. Bij speelgelegenheden en 
rond schoolpleinen geldt een blowverbod 
 
4.3.3. Horeca 
Bij de invoering van de controle op de gewijzigde Drank- en Horecawet per 1/1/2014 waarbij geen 
alcoholische drank meer mag worden verkocht aan jongeren beneden de 18 jaar wil het CDA dat 
overheid en horeca een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen bij de handhaving hiervan. Hiertoe 
sluit de overheid een uitvoeringsconvenant met de horeca. Bij betreden van een horecagelegenheid 
kan met een ID-reader de leeftijd worden bepaald. Aan de hand van door de gemeente beschikbaar 
gestelde polsbandjes wordt het onderscheid in leeftijd aangebracht. De horecaondernemers die 
hieraan meewerken krijgen slechts incidenteel controle op de naleving, terwijl men anders vaker 
controleurs zal moeten toelaten. 
 
Het CDA wil dat er op gepaste wijze wordt omgegaan met de drankvergunningen in sportkantines en 
dorpshuizen. Het uitgangspunt van schenken van drank in sportkantines tot een uur na de laatste 
wedstrijd moet blijven gehandhaafd. T.a.v. dorpshuizen moet het mogelijk blijven dat daar eenvoudige 
familie-festiviteiten van de dorpsbewoners gevierd kunnen worden. 
 

4.3.4. Vestiging Zeemanshuis 

Er bestaan particuliere initiatieven om in Harlingen een zogeheten  Zeemanshuis te vestigen. 

Zeelieden, die met hun schip kortere of langere tijd in onze havenstad verblijven, zouden hier op 

passende wijze kunnen worden opgevangen en een tijdelijk thuis kunnen worden geboden. Het CDA 

vindt dit een prijzenswaardig initiatief en zal bij realisatie van dit plan –indien nodig- een voorstel tot 

subsidiering bij de gemeente indienen. 
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4.4.1. Recreatie 
De provincie heeft Harlingen aangewezen als recreatiecentrum. Een goede samenwerking met de 
provincie vindt het CDA belangrijk. De gemeente Harlingen heeft de ingrediënten om in te kunnen 
spelen op de diverse trends. Harlingen biedt authenticiteit, cultuur, comfort en vermaak, maar ook 
natuur. Het CDA vindt het belangrijk dat de toeristische economie wordt versterkt met als doel meer 
bezoekers,  meer bestedingen en meer werkgelegenheid. Toerisme is de 2e economische motor van 
Harlingen. Indirect wil de gemeente door een aangenaam woon- en verblijfsklimaat en goede 
toeristische vrijetijdsvoorzieningen bewoners en bedrijven aantrekken, wat de stedelijke economie 
stimuleert.  
 
Er moet naar worden gestreefd om ook de vaarrecreant op het Wad langer in Harlingen te laten 
verblijven. De ontwikkeling van het havenfront kan hierbij een belangrijke rol spelen. De Bruine Vloot 
is en blijft belangrijk voor Harlingen en de faciliteiten voor deze vorm van vaarrecreatie moeten waar 
mogelijk worden versterkt. Het Waddengebied is een belangrijk onderdeel van het Harlinger erfgoed. 
De ontwikkeling van een privaat geëxploiteerd Wadden-Doe-Centrum als toeristische attractie wordt 
door het CDA ondersteund. Het CDA streeft naar een samenhangend netwerk van fietspaden in de 
omgeving van Harlingen. Voor het recreatieve fiersverkeer wordt gedacht aan GPS-routes, een 
fietsroutedatabase en stadsrecreatiekaarten. 
In het Harmenspark is sprake van achterstallig onderhoud. Hier moet een inhaalslag plaatsvinden. 

4.4.2. Plan Westerzeedijk 
In de loop van de jaren zijn er vele plannen voor de invulling van het terrein aan de Westerzeedijk 
geweest. Omdat uiteindelijk ondernemers niet doorzetten, de reserveringszone van de zeedijk een 
handicap vormde en omdat het economisch tij niet meezit is er tot op heden nog niet gebeurd. Het 
CDA heeft een initiatiefvoorstel gedaan om het terrein in te richten. Met mogelijkheden voor wandelen, 
mountainbiken, fietsen, trekkershutten, buitenfitness en survival, vaar- en waterrecreatie. En met 
aansluitingen op camping Zeehoeve en met strandpaviljoen 't Zilt. In combinatie met de 
werkzaamheden aan de verdubbeling van de N31 en subsidiemogelijkheden levert dit plan geweldige 
realiseerbare recreatiemogelijkheden voor Harlingers, de regio en het toerisme. 
 
4.4.3. Sport 
Het CDA wil dat op basisscholen in het schoolsport-programma het uitgangspunt wordt opgenomen 
dat de kinderen in de gemeente Harlingen de beginselen van 2 typisch Friese volkssporten worden 
bijgebracht; nl. schaatsen en kaatsen. 
 
Het CDA ziet dat het steeds moeilijker wordt om voor de 3 voetbalverenigingen afzonderlijke 
accommodaties in stand te houden. Naar de mening van het CDA is er in de toekomst ruimte voor één 
zaterdag- en één zondagvereniging. De verenigingen zouden zich door middel van fusie en 
samenwerking hierop moeten richten. Een goede samenwerking tussen verenigingen op het gebied 
van jeugd kan het efficiënt gebruik van accommodaties bevorderen. 
 
De Harlinger Mixed Hockeyclub floreert en kampt met ruimtegebrek. Het CDA ziet voor deze 
vereniging op het sportcomplex Oosterpark aan de Achlumerdijk, naast de velden van v.v. Zeerobben,  
mogelijkheden tot uitbreiding. Op het terrein aan de Westerzeedijk wordt daarmee ruimte vrijgespeeld. 
Dat geeft ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied aldaar.   
 
4.4.4. Zwembad 
Het is het CDA duidelijk dat de exploitatie van het zwembad 't Derde Haad kostbaar is.  
Desondanks is het CDA van mening dat de gemeente Harlingen niet zonder een zwemvoorziening 
kan. 't Derde Haad is nog maar enkele jaren terug gerealiseerd op basis van een sober en doelmatig 
ontwerp. En op basis van private exploitatie. De exploitatie-periode is bijna verlopen. Maar deze lijn 
moet worden doorgezet met als uitgangspunt een zo goed mogelijk contract voor de volgende 
periode. 
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5. Agrarische sector, economie, milieu, wonen 

5.1.1. Voor de agrarische sector hebben wij de volgende actiepunten: 

-   Planologische moet ruimte worden geboden zodat leegkomende agrarische bedrijven een 

passende bestemming krijgen die omliggende agrarische bedrijven niet mogen belemmeren in 

hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. 

-  Ruimte bieden voor bouwkundige ontwikkelingen van agrarische bedrijven. 

5.2.1. Economie 
Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit te 
drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, 
voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp of de stad 
verbonden zijn. CDA‟ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische 
potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het 
draaiende houden van de regionale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen 
duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor groeiende 
werkgelegenheid. 
 
5.2.2. Koopzondag 
De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA is terughoudend bij uitbreiding. Het aantal 
koopzondagen wordt in overleg met de lokale middenstand vastgesteld. Bij eventuele uitbreiding van 
het aantal koopzondagen moeten de kleine ondernemers, het personeel en de vakbonden worden 
gehoord. Ook dient dan afstemming plaats te vinden met de omliggende winkelsteden.  
 
5.3.1. Milieu 
Voor het milieu heeft het CDA o.a. de volgende actiepunten: 
- Blijvende aandacht  bodemdaling t.g.v. winningsactiviteiten gas en zout. 
- Aandacht voor het bevorderen van overgang van zoutwinning onder het vaste land, naar zoutwinning  
onder het Wad. 
- Stimuleren van duurzame maatregelen. 
 
5.4.1. Wonen 
Het CDA constateert dat er verloedering optreedt in de straten Ropens en Kluerd van het Oosterpark. 

Samen met de Woningbouwvereniging dienen hier herstructureringsplannen te worden opgesteld. 

De waterhuishouding in het Oosterpark baart het CDA nog steeds zorgen ondanks de maatregelen op 

het kruispunt Achlumerdijk-Nolensstraat en de toekomstige waterberging op het terrein van de 

voormalige Jan Ligthartschool. Wanneer de overlast niet voldoende is opgelost pleit het CDA voor het 

zo snel mogelijk uitvoeren van aanvullende maatregelen in het gebied Bynia State en het vergroten 

van de duiker onder de Kimswerderweg. 

5.4.2. Bouw- en woningtoezicht 
Het handhavingsbeleid wordt aangepast en bouwen wordt meer de verantwoordelijkheid van de 
bouwer en opdrachtgever, waardoor minder bouwcontroles nodig zijn en de gemeente belastinggeld 
kan uitsparen. 
De controles op veiligheid en milieu voor bedrijven worden zo aangepast dat bedrijven die zich goed 
gedragen minder gecontroleerd worden, hierdoor hoeft de gemeente minder controlerondes te 
organiseren en spaart de gemeente belastinggeld uit. 

- Goede afstemming van woningen(bouw) op de behoefte van jong en oud. 
- Jongeren woning bezit stimuleren door o.a.  gemeentelijke starterswoningen/leningen. 
- Renovatie van verouderde woningen stimuleren. 


