
Verslag  klankbordgroep herinrichting P1, P2 en P3 
 
 

Woensdag 2 februari 2022, 16.00 uur – 17.00 uur 
Waddenpromenade 1 
 
 
1. Opening 
 
2. Verslag 29 september 2021 
- De sloop van de woning Skieppedykje staat wel gepland maar er is nog geen exacte datum. 

 
3. Tijdelijke Herinrichting parkeerterrein. (lopende werkzaamheden) 
- De bewegwijzering moet nog afgerond en aangesloten worden zodat de vol/vrij aanduiding 
ook gaat werken; 
- Op P2 moeten nog een paar lichtmasten geplaatst worden. 
- Van P2 naar P3 wordt de benodigde glasvezel kabel gelegd om de parkeerapparatuur op P3 
aan te kunnen sluiten; 
- Op P3 worden wat slechte plekken verbeterd; 
- Op P1 worden wat scheuren gevuld en er komen nog nieuwe lijnen nabij Broken Jug.  
- Dit jaar wordt ook een tijdelijke toiletunit geplaatst. 
 
4. Voortgang verkeersremmende maatregelen 
Vanaf 4 april wordt gestart met de uitvoering van deze maatregelen. Er zal tijdig informatie 
over de werkzaamheden worden verstrekt. 
 
5. Bekijken tekening van opties voor ontsluiting terreinen. 
Een praatplaat is bijna gereed voor wat betreft de inrichting van de terrein en de ontsluiting 
van P3. Dit zou mogelijk vanaf de nieuwe ontsluiting kunnen. Verder wordt nog gekeken naar 
een goede inpassing van de haltes voor de pendelbus. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt een 
noordelijke ontsluiting mogelijk waarbij de route langs de zeedijk komt te liggen. Voor de 
aansluiting op de Zuidwalweg zijn diverse opties mogelijk die nu nog op maat en schaal 
worden gezet. Mocht dit allemaal lukken dan zal ook nog gekeken moeten worden naar de 
mogelijkheden om de Harlingerstraatweg opnieuw in te richten. Aangezien er onvoldoende 
ruimte op het parkeerterrein is voor ruime wandelpaden zal het wandelen mogelijk, deels, via 
de Harlingerstraatweg afgehandeld worden. Splitsing van de wandelen en fietsen is dan wel 
gewenst. De planning is om in april/mei de plannen verder te presenteren en ook alle 
omwonenden mee te nemen. 

 
6. Rondvraag en sluiting 
Van 14 t/m 17 juli zijn de Tall Ships in Harlingen. Parkeren voor bezoekers zal ook in de buurt 
van Midlum plaats vinden. P1, P2 en P3 blijft voor het eiland parkeren. De aanvoer naar deze 
terreinen zal gedurende die dagen via Midlum en de Harlingerstraatweg gaan. Vanuit de 
klankbordgroep wordt opgemerkt dat in 2018 gebruik is gemaakt van een vignet. De 
gemeente zal kijken of dit weer nodig is. 
 



Vanuit de klankbordgroep wordt gevraagd of er ook een nieuw bestemmingsplan of 
omgevingsplan komt. Hierover wordt opgemerkt dat dit wel de bedoeling is zodra er meer 
zekerheid is over de ontsluiting. 
 
Vanuit de klankbordgroep wordt gevraagd naar de plannen voor de Waddenpromenade. De 
gemeente geeft aan dat ook hier plannen voor worden gemaakt die nog dit jaar 
gepresenteerd worden aan belanghebbenden. 
 
Volgende bijeenkomst: eind april. 

 


