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Probeer dit vijfje te vinden, want 
het is geld waard! Meer informatie 
elders in deze krant.
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HARLINGER COURANT

Piet’s Weer   

Nachten met 
lichte vorst
De komende nachten komt 
het tot lichte vorst, met -1 of 
-2 graden. Overdag gaan de 
temperaturen dit weekend 
richting +3 en +4 graden. Het 
blijft wat dat betreft kwakkelen 
en de waarschuwingen voor 
gladheid blijven ook. Wel lijkt 
het weekend meest of geheel 
droog te verlopen.

Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

2 75 11Hemd van het lijf: 
Patrick Jilderts

Robin Hoogland 
kampioen lassen?

Onzekerheid troef op 
kottervloot

Bodewes neemt 
Barkmeijer over

Uw vervoer onze zorg!

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Schipholtaxi?
www.polharlingen.nl

reserveer nu ook online
Simon Stijlstraat 5 | 8861 CH Harlingen | Tel. 0517-858968

info@loexmode.nl | www.loexmode.nl

BINNENKORT 

OPEN vanaf  
mt 42 

Sjantermiddag
De vierde editie van de 
Sjantermiddag, zondag 10 
februari in De Lichtboei aan 
de Rommelhaven, staat in 
het teken van sociale en 
culturele doeners in de ge-
meente Harlingen. De Sjan-
termiddag begint om 14.00 
en duurt ongeveer drie uur.

In Harlingen is een aantal 
mooie initiatieven ontwikkeld 
waar mensen samenkomen 
en waarbij mensen het ge-
voel krijgen dat ze erbij horen. 
Onder leiding van Lutz Jacobi 
komt Stijn Kooijman over het 
jongeren- en ouderenwerk 
praten, en hij laat vooral ook 
zien wat zij doen in Harlingen. 
In Nieuw Zuid bruist het van 
de energie. Wat doen ze daar 
allemaal en hoe belangrijk is 
het voor de stad? Verder is 
er nog het nieuwe cultureel 
centrum, dat onlangs is ge-
opend. De bieb doet veel 
meer dan boeken uitlenen. 
Directeur Paulien Schreuder 
komt praten over activiteiten 
als het Digi-Taalhuis. Tot slot 
zal Wiebe van Dijk het op zijn 
eigen manier gaan hebben 
over Trebol. Benieuwd? Kom 
dan met sjanteren tijdens de 
Sjantermiddag.

Visserijdagen
De Stichting Harlinger Vis-
serijdagen viert van 28 tot 
en met 31 augustus 2019 
haar zestigste verjaardag. 
Omdat er dit jaar een jubi-
leumeditie wordt gevierd, 
wordt het programma gro-
ter dan anders. Daarom is 
de Stichting Visserijdagen 
Harlingen op zoek naar 
extra vrijwilligers om alle 
onderdelen te kunnen rea-
liseren.

De organiserende Stichting 
Visserijdagen Harlingen is al 
maanden druk bezig om een 
gevarieerd programma samen 
te stellen, met daarin een aan-
tal nieuwe onderdelen. Heb 
je zin om de handen uit de 
mouwen te steken tijdens de 
Visserijdagen? Kom dan don-
derdag 7 februari aanstaande 
naar het gebouw van de Har-
linger Watersportvereniging 
aan de Liemendijk. Laat je in-
formeren over het programma 
en welke vrijwilligersfuncties 
er zijn. Geef je op via info@
visserijdagenharlingen.nl. De 
bijeenkomst begint om 20.00 
uur.

Dit is de nieuwe kazerne van Brandweer Harlingen, die dit jaar gebouwd zal worden nabij de ovatonde. De kazerne is ontworpen door JOUS architecten 
in Joure, naar een blauwdruk met eisen voor Friese brandweerkazernes, vertelt Laurens van den Brink, Projectleider Huisvesting Veiligheidsregio Fryslân. 
“Het wordt een duurzaam gebouw; onderhoudsarm en gasloos.” Er is tevens oog voor circulaire bouw. “We gebruiken materialen die remontabel zijn; die 
we uit elkaar kunnen halen en elders weer in elkaar kunnen zetten.” Daarnaast probeert de brandweer bij de bouw van een kazerne zoveel mogelijk lo-
kale bedrijven te betrekken. In Harlingen gaan Bouwbedrijf Jelle Bruinsma en Mensonides Installatie de kazerne bouwen. “De belangrijkste reden voor de 
verhuizing is de locatie”, vertelt Van den Brink. “We zitten veel meer midden in de stad, dichter bij de uitvalswegen en veel vrijwilligers kunnen veel sneller 
op de kazerne zijn. De uitruktijd wordt een stuk korter.” Naar verwachting wordt de grond binnen enkele weken van de gemeente Harlingen gekocht en 
het kan nog wel enige tijd duren voordat de eerste paal de grond in gaat, zegt Van den Brink. “Maar in de zomer moeten we een eind op weg zijn met het 
grondwerk.” (Illustratie: JOUS architecten)

Verkeersprobleem Kimswerda uitzichtloos
HARLINGEN – Een oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij 
winkelcentrum Kimswerda lijkt verder weg dan ooit. De gemeente Har-
lingen en eigenaar/ontwikkelaar Wopke Klaver zitten weer eens in een 
patstelling. Dit keer is er onenigheid over de prijs van twee stukken 
grond. De gemeente vraagt de hoofdprijs voor vervuilde grond, stelt Kla-
ver. De gemeente heeft de grond twee keer laten taxeren en houdt vast 
aan de hogere prijs van de tweede taxatie. Het taxatierapport waar de 
gemeente zich op beroept, is ondertussen ingetrokken door de taxateur, 
die een klacht van Klaver aan zijn broek heeft bij de stichting Tucht-
rechtspraak NRVT.

Klaver wil winkelcentrum Kimswer-
da uitbreiden met een derde gebouw. 
Pas bij uitbreiding van het winkel-
centrum komt er een oplossing voor 
verkeersproblemen bij de inrit naar 
het winkelcentrum. Begin 2017 
vertelde wethouder Harry Boon de 
gemeenteraad dat er nog een strook 
grond van Rijkswaterstaat gekocht 
moest worden, en daarna kon het 
winkelcentrum uitgebreid worden. 
(Verder vertelde Boon dat er in de 
herfst van 2017 een extra toegang 
naar Kimswerda zou komen.)

In de lente van 2017 heeft Trip 
Advocaten namens de gemeente 
Harlingen, Kimswerda/Klaver in 
gebreke gesteld; er moest voor 31 
mei een nieuwe inrit komen. Kla-
ver: “Aan de eis van Trip Advocaten 

kon niet worden voldaan omdat de 
gemeente de benodigde grond niet 
leverde.” Ondertussen is er een 
verkeersmaatregel genomen: ver-
keer dat Kimswerda verlaat, moet 
verplicht rechts afslaan. Maar on-
danks deze noodoplossing, zijn er 
regelmatig gevaarlijke verkeerssi-
tuaties. De HC vroeg de gemeente 
Harlingen begin december van vorig 
jaar naar de stand van zaken. Na een 
herinnering gaf de woordvoerder na 
meer dan een maand antwoord: “De 
grond die nodig is voor uitbreiding 
is door de gemeente te koop aan-
geboden aan Kimswerda. De grond 
van Rijkswaterstaat maakte daar 
ook deel van uit. Overeenstemming 
is er nog niet.”

“De grond van Rijkswaterstaat ach-
ter de winkels is voor de aanpassing 
van de verkeerssituatie helemaal 
niet nodig”, zegt Klaver. Hij vertelt 
dat hij eind 2005 al met de gemeen-
te heeft afgesproken dat hij twee 
percelen van de gemeente zou kopen 
voor uitbreiding van Kimswerda: 
een stuk grond tussen Bynia State 
en de N31, en een stuk grond aan 
de Kimswerderweg, tussen het win-
kelcentrum en de boerderij bij de 
rotonde. Het stuk naast Bynia State 
is bedoeld als waterbuffer; een com-
pensatie voor meer verhard terrein 
bij uitbreiding van het winkelcen-
trum. De lap grond aan de Kimswer-
derweg moet een betere verkeerssi-
tuatie mogelijk maken.

Er is ook een afspraak gemaakt over 
de prijs: ‘marktconform’. En daar 
wringt nu de schoen. De gemeen-
te wil 35 euro per vierkante meter 
en volgens Klaver is 10 tot 12 euro 
marktconform. De gemeente komt 
op een totaalprijs van ongeveer 
370.000 euro - Klaver ongeveer 
118.000 euro.

De gemeente heeft de gronden twee 
keer laten taxeren, met verschillen-
de uitkomst. Eerst in oktober 2017 
door De Waard Makelaars en Taxa-
teurs in Franeker. De prijs kwam 
toen op 10 tot 12,50 euro per vier-
kante meter (vrijwel gelijk aan een 
taxatie die Klaver eerder liet uitvoe-

ren). Ruim een maand later heeft de 
gemeente de grond nog eens laten 
taxeren; toen door Schoonhoven 
Taxaties in Leeuwarden en daar 
kwam de ruim drie keer hogere prijs 
uit. Overigens kreeg Schoonhoven 
royaal betaald voor de taxatie. De 
Waard kreeg een (gangbare) vergoe-
ding van 600 euro; Schoonhoven 
ontving 1500 euro van de gemeen-
te Harlingen. Klaver betaalde ove-
rigens nog geen 500 euro voor de 
taxatie die hij liet uitvoeren.

Volgens de gemeente is er sprake van 
een ‘complexbenadering’, en volgens 
Klaver is dat niet terecht omdat er 
niet gebouwd wordt; de grond is 
voor verkeer en waterbuffer. Daar-
naast heeft Schoonhoven in de taxa-
tie niet meegenomen dat er sprake 
is van verontreinigde grond, zegt 
Klaver. Uit informatie van Rijkswa-
terstaat blijkt dat de grond vervuild 
is doordat er eerder een autosloperij 
en een stortplaats aanwezig waren. 
“Omdat de oppervlakte zoals ver-
meld in het taxatierapport en het 
uitgangspunt van de taxatie onjuist 
was,  waren wij genoodzaakt een of-
ficiële klacht in te dienen bij de Ne-
derlandse Vereniging van Makelaars 
en bij het Nederlandse Register van 
Vastgoed Taxateurs.” Deze klacht is 
momenteel in behandeling.

Lees verder op pagina 7.


