WIJ Harderwijk-Hierden

Voor iedere Harderwijker, door iedere Harderwijker.
We hebben een programma dat uit 6,5 A4tje bestaat. Daarop staat geschreven hoe wij over 32
punten die Harderwijk en Hierden aangaan. Als wij zeggen Harderwijk dan bedoelen wij de
gemeente. De rode draad in de visie is het beter en meer luisteren naar de burgers. Te vaak
gebeuren er nog zaken in de gemeente die niet erg handig zijn. Er gebeuren zaken niet omdat ze te
lang blijven liggen.
En burgers hebben altijd commentaar. Daarom is WIJ Harderwijk opgericht. WIJ hadden ook altijd
commentaar. Maar behalve zeggen wat anders moet, kun je er ook echt zelf wat aan doen. WIJ
Harderwijk-Hierden is er voor iedere Harderwijker en Hierdenaar.
Of je nu thuis zit met een uitkering of miljonair bent. Of je de MULO niet hebt gehaald, of aan de
universiteit je diploma hebt behaald. Of je in God gelooft, in Allah of in jezelf. Bij WIJ HarderwijkHierden kan iedereen meedenken en meepraten.
Wij zullen ons dan ook vanaf 21 maart gaan inzetten voor een raadgevende burgercommissie.
Harderwijkers en Hierdenaren kunnen zich hiervoor opgeven. Per onderwerp dat op de agenda staat
van de gemeenteraad en de commissies zullen tussen de 20 en 50 willekeurige burgers om hun
mening gevraagd worden. Hiermee krijgt het college en de raad een goed idee wat er op een bepaald
moment leeft onder de burgers en mensen die dagelijks met bepaalde onderwerpen te maken
hebben, worden vooraf gehoord.
Doordat burgers meer betrokken worden bij het gemeentelijk bestuur, komt er meer begrip voor het
gemeentebestuur en wordt recht gedaan aan het motto van de gemeente voor 2018-2022:
‘Harderwijk, dat zijn we samen.”

Wij Harderwijk-Hierden. Omdat Harderwijk, Harderwijk moet blijven! Een lokale partij die lokale
ideeën belangrijker vindt, dan een achterban met landelijke ideeën. Of advies van een bureau uit de
andere kant van Nederland. Voor iedere Harderwijker, door iedere Harderwijker.

Partijprogramma
Alle partijprogramma’s van de 8 partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
tellen bij elkaar opgeteld bijna 100 pagina’s aan tekst. Met alle respect, maar hoe kun je aan je
kiezers uitleggen dat je 45 a4-tjes met standpunten gaat waarmaken? Of 28 a4-tjes? Juist. Dat kun je
niet. Het gaat je nog niet eens lukken om de helft te volbrengen. Ook dit jaar maken de zittende
partijen weer hele programma’s. 1 programma omvat zelfs 33 pagina’s!
Kiesstelsel
Dit komt mede door het Nederlandse kiesstelsel. In de gemeenteraad zitten een flink aantal partijen.
In 2014 had Harderwijk 8 deelnemende partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 7 daarvan
haalden zetels. Zij verdelen 29 zetels. 22 zetels voor aftakkingen van landelijke politiek. Slechts 7
bezet door leden van een lokale partij. WIJ Harderwijk-Hierden gaat daar verandering in brengen en
wij hopen dat nog meer echt Harderwijkse partijen zich aanmelden om deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Harderwijk moet weer van Harderwijkers worden. Voor Harderwijkers,
door Harderwijkers. Harderwijk moet zijn identiteit weer terugkrijgen.
Minder invloed landelijke partijen
Hoe kan een lokale tak van een landelijke politieke partij nu beslissen over:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

de inrichting van een park midden in het centrum?
het huisvesten van een theater?
de inrichting van een sportpark?
de veiligheid in de wijk?
wel of geen koopzondag?
wel of geen AZC?
wel of geen sociale huur?
wel of geen lege panden?
de inrichting van een doorgaande weg?
De komst van Fastfood-restaurants?
Waar het crematorium moet komen?

Allemaal onderwerpen waarin de burgers uit de gemeente het beste kunnen beslissen wat er moet
gebeuren, zonder vast te houden aan de principes van de landelijke partij.
Vorderingen
WIJ Harderwijk-Hierden vindt het vooral belangrijk om je op de hoogte te houden van de
vorderingen door de jaren heen. Dit zullen we doen via de communicatiemiddelen die we tot onze
beschikking hebben. Je kan in 2018 wel voor ons gekozen hebben, omdat jij Harderwijk belangrijk
vindt. Net als wij. Maar als je daarna niet meer hoort, of leest wat we met onze standpunten en
ideeën gedaan hebben, had je net zo goed niet op ons kunnen stemmen. Van alle punten waar we de
verkiezingen mee in gaan, zullen we je van de status op de hoogte houden. Maar nog mooier, álle
punten zullen in de 4 jaar gemeenteraad ook op de agenda verschijnen. En WIJ Harderwijk-Hierden
kan dat. Omdat we alleen maar belangrijke, haalbare punten in het partijprogramma zetten. En
omdat onze stemmers in ons geloven, dus gaan wij hun stem ook laten horen!
Duidelijke taal
Natuurlijk gaat in de politiek een heleboel volgens de regeltjes en geijkte paden. Het is allemaal
moeilijke taal en veel dingen klinken helemaal niet logisch of zijn gewoon simpelweg te moeilijk om
te begrijpen voor de doorsnee Harderwijker. WIJ Harderwijk-Hierden vindt dat alles voor iedereen

duidelijk en openbaar moet zijn. Als je ons wil bereiken, zullen we echt niet altijd direct een
antwoord kunnen geven. Wat we in ieder geval wel zullen doen, is reageren, als je ons een vraag
stelt.
Bijtijds informeren
Bepaalde items kun je niet tegenhouden. Die worden je door het Rijk opgelegd. Wat je dan wel kunt
doen, is zorgen dat Harderwijkers er zo min mogelijk last van hebben. Of ergens op tijd van op de
hoogte worden gesteld. De komst van een AZC in Harderwijk is er gewoon doorheen gedrukt. Er was
door Harderwijkers weinig of geen recht op inspraak. Dat je vluchtelingen en statushouders een thuis
moet bieden, prima. Maar probeer niet de beste leerling van de klas te zijn door een megaAZC te
bouwen. Dat er kerken plat gaan, bedrijfsruimtes worden afgebroken en kantoorruimtes worden
verbouwd, allemaal om de (sociale) woningbouw ten goede te laten komen, is prima. Als er een
markant gebouw in een wijk wordt gesloopt en er moet een bestemmingsplan worden gewijzigd, laat
dit dan in een persoonlijke brief weten aan de direct omwonenden. Wettelijk volstaat een
mededeling via de gemeenteberichten, maar het is een stuk netter naar de inwoners toe als zij
persoonlijk ook worden ingelicht. Hiermee kweekt de gemeente goodwill en staat zij niet met 10-0
achter als er bezwaren komen, want op de huidige wijze kweekt de gemeente sowieso onvrede.
Burgercommissie
Er moet een raadgevende burgercommissie in het leven worden geroepen die de raad advies kan
geven over voorgestelde onderwerpen. Zo krijgt de burger meer inspreekrecht. De leden van de
burgercommissie kunnen zich ten allen tijde opgeven voor de commissie en per onderwerp wordt
een selectie van 15-25 inwoners om hun mening gevraagd. Deze meningen van de inwoners kan de
raad dan meenemen in hun besluitvorming.
Veiligheid
Harderwijkers en Hierdenaren moeten zich weer veilig voelen op straat. Agenten moeten weer doen,
wat ze horen te doen. Dat agenten hun hele werkdag op Facebook, Twitter en Instagram zetten, is
prima. Het is voor inwoners fijn om te lezen wat er speelt in hun woonplaats. Maar laat agenten en
handhavers tijdens hun dienst vooral met hun dienst bezig zijn. De gemeente moet meer handhavers
in dienst nemen die zich naast de wijkagenten in kunnen gaan zetten voor meer veiligheid op straat.
Zo kan de problematiek rondom hangjongeren beter worden aangepakt, zo wordt de kans op inbraak
verkleind en zullen de cijfers wat betreft criminaliteit naar beneden gaan. Net als dat de
wijkmanagers zich meer moeten bemoeien met een WhatsAppBuurtPreventie-project. Heel
Harderwijk moet gedekt worden door zo een project.
Verkeersveiligheid
Het Verkeersplatform in de gemeente Harderwijk moet nog beter gaan functioneren. Deze groep
mensen bestaande uit afgevaardigden van verschillende instanties zag dat de Selhorstweg moest
worden aangepast. Waar beter over nagedacht had moeten worden was de abrupte beëindiging van
de fietsstroken. Na enkele maanden ging dat deel weer op de schop en werden de fietsstroken toch
doorgetrokken. De oversteek van de Kuipwal/Luttekepoortstraat is veranderd en nog eens
veranderd, maar is nog steeds erg gevaarlijk. De uitrit van de parkeerplaats bij winkelcentrum
Drielanden is na enkele jaren toch maar gewijzigd. De 100 gevaarlijkste punten in Harderwijk
voorzien wij graag van ons commentaar. Bevindingen van de inwoners, de dagelijkse gebruikers. Zo is
volgens WIJ Harderwijk-Hierden het invoeren van een busplateau een prima snelheidsremmend
middel. Het vrachtverkeer en busverkeer ondervinden geen hinder en automobilisten moeten
snelheid verminderen. Op de Stadswei, de Alberdingk Thijmlaan, de Hoofdweg, de Vondellaan, de
Wittenhagen, de Deventerweg, de Nassaulaan, de Tonselsedreef zouden deze plateau’s op korte
termijn ingevoerd kunnen worden. Ongetwijfeld zijn er nog meer punten waar we aan
verkeersveiligheid kunnen werken en dat gaan wij doen.

Koopzondag
Als een meerderheid een koopzondag wil, is het heel raar als tijdens het vormen van de nieuwe raad,
die meerderheid ineens verdwenen is. WIJ Harderwijk-Hierden is voor het hebben van een
koopzondag. Dat wil zeggen dat het niet zo kan zijn dat Harderwijkers en Hierdenaren naar Zeewolde
moeten rijden voor hun boodschappen als zij dat op zondag willen doen. Een ieder moet in deze
maatschappij flexibel zijn leven kunnen indelen. Inwoners, maar ook ondernemers. Supermarkten
moeten iedere zondag hun deuren kunnen openen. Dit zelfde geldt voor bouwmarkten, woonwinkels
en warenhuizen buiten de oude binnenstad. Het is toch raar dat Harderwijkers en Hierdenaren naar
Lelystad moeten rijden voor klusmateriaal om op zondag te kunnen klussen. De detailhandel in het
Harderwijkse centrum ligt anders voor WIJ Harderwijk-Hierden. Wat ons betreft mogen deze ook
elke zondag hun deuren openen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Wij kunnen ons voorstellen dat
alle winkeliers gebaat zijn bij een drukke, levendige, maar vooral omzet verhogende shoppingsunday.
De winkeliers zullen in onze optiek met elkaar moeten overleggen over de hoeveelheid
koopzondagen.
Ouderenzorg
Ouderen en ouderenzorg moeten (nog meer) op een voetstuk komen te staan. De verschillende
instanties moeten er voor zorgen dat niet alleen ouderen in de verzorgingscentra uitjes en
activiteiten krijgen voorgeschoteld, maar ook zelfstandig wonende ouderen mogen zich niet
eenzaam hoeven te voelen. Deze mensen hebben jarenlang wat voor de gemeenschap betekent en
moeten hun laatste levensjaren op een fijne manier kunnen beleven.
Wijken meer hebben meer aandacht nodig
Wijkverenigingen en buurtverenigingen moeten meer betrokken worden bij het stadsbestuur. Er zou
minimaal 1,5 fte aan wijkmanagement per week op het stadhuis bezig moeten zijn met de
toegewezen wijk. Wijkmanagers moeten 4 dagen per week met hun wijk bezig zijn. De
wijkbeheerders moeten per wijk meer tijd krijgen en dit team mensen zal moeten worden uitgebreid.
Het niveau van de groenvoorziening moet wat betreft WIJ Harderwijk-Hierden naar een hoger niveau
of misschien zelfs wel 2 niveaus omhoog. Fracties van politieke partijen, lees raadsleden, moeten
vergaderingen van wijkverenigingen/platforms bijwonen. En niet alleen tijdens de campagne de wijk
ingaan.
Sociale huur
De woningen die op de lijst staan om te worden gebouwd, zullen gaan zorgen voor meer sociale
huurwoningen en meer in de vrije sector. Alle (nieuw)bouwplannen voor woningen die vanaf maart
2018 worden voorgedragen zullen door ons kritisch worden beoordeeld op een eerlijke verhouding
sociale huur/vrije sector. Er moet meer in de sociale huur worden verhuurd en minder in de vrije
sector. Zo verlaagt de wachttijd voor een huurwoning. Niet meer conventioneel bouwen, maar
bouwen naar de vraag, verlaagt deze wachttijd. De bouw van kleinere woningen, zoals tiny houses,
tijdelijke units of blokken met compacte appartementen zullen de wachttijd verlagen. Woningen die
weer in de verhuur komen, worden opgeknapt en stijgen enorm in huurprijs. Dit moet veranderen.
De huurprijzen van een woningstichting moeten naar beneden, want woningstichtingen zijn er in de
eerste plaats voor mensen met een laag inkomen. Een 3-kamer appartement voor €600 past niet in
die visie. Een eengezinswoning van €900 ook niet.
Harderwijks gezicht
Het Harderwijks gezicht mag niet meer wijzigen. En als het dan toch gebeurt, dan moet het gebeuren
in samenspraak met burgers en dient een architect zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. We
hebben er niks aan als in 2031 het 800-jarig bestaan wordt gevierd en er amper nog een stukje oud
Harderwijk te zien is. Monumentale panden moeten sowieso zorgvuldig worden behandeld. Een
initiatief als de Luttekepoort weer terug, vindt WIJ een mooi streven. Zo zou de Boulevard autoluw
blijven. Dat er in de winterperiode plek is voor 50 auto’s die daar parkeren voor een bezoek aan de

Boulevard, is prima. Maar als een auto daar de hele dag staat, doet dat afbreuk aan het gezicht op de
stadsmuur.
Cultuur
Met Stad als Podium hebben we in Harderwijk een mooi voorbeeld van samenwerking tussen diverse
cultuurleveranciers. WIJ Harderwijk-Hierden zal er voor zorgen dat dit collectief hun culturele
hoogstandjes met Harderwijkers en Hierdenaren kan blijven delen. De events en samenwerking die
uit SaP naar voren komen zijn niet meer weg te denken uit het Harderwijkse. De toevoeging van de
Cultuurwijzer aan de week van de Sportwijzer heeft WIJ met een warm gevoel toegejuicht. Kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen moeten het hele jaar door de gelegenheid en kans krijgen om
cultuur te kunnen ervaren. Het aanbod van zang, dans, muziek en kunst vind WIJ op een acceptabel
niveau. Er hoeft niet heel veel meer geld voor te worden uitgetrokken van WIJ Harderwijk-Hierden.
Duurzaamheid
Alle initiatieven die worden ontplooid om te kunnen voldoen aan de eisen voor een energieneutrale
stad zal WIJ Harderwijk-Hierden ondersteunen. Wij hechten niet zoveel waarde aan de data die
daarbij worden genoemd, zolang het maar niet te snel gaat. Maar Endura, nieuwbouw zonder
gasaansluiting, zonnedaken en windmolenparken zullen allemaal bijdragen aan de ambitie om over
tientallen jaren een duurzaam Harderwijk te zijn.
Sport
WIJ wil dat het JOGG-team Harderwijk alle ruimte krijgt om programma’s te blijven ontwikkelen om
Harderwijkse kinderen van alle leeftijden op een gezonde manier te kunnen laten leven. Zij moeten
sporten bij kinderen bevorderen. Nu wordt er op 1 vaste plek in de week een sportmiddag
georganiseerd, maar dit moet in iedere wijk. Kinderen uit de minima-gezinnen moeten kunnen
sporten en zich niet achtergesteld hoeven te voelen op hun leeftijdsgenoten. Deze kinderen moeten
in beeld zijn bij de gemeente zodat hen dit pro-actief kan worden aangeboden, in plaats van dat
ouders zich schamen om het aan te vragen. De sportwijzer die ieder jaar wordt georganiseerd is een
topinitiatief en moet jaarlijks herhaald worden en in de kerstvakantie in kleinere vorm worden
aangeboden.
Prestigeobjecten
Wethouders moeten zich niet willen profileren als de wethouder van een bepaald project, maar
wethouders moeten zich inzetten voor wat de meerderheid van inwoners wil. Als de meerderheid
een theater wil behouden en ook graag nieuwe cultuur de ruimte wil geven, dan moet het
stadsbestuur daar naar luisteren. Ook al kost dat €400000 meer per jaar. Dan moet een wethouder
niet vast houden aan een nieuw theater. Het afsluiten en verwijderen van een doorgaand fietspad
tussen twee wijken, had niet gehoeven. Maar omdat het niet past in het totaalontwerp van de
sportaccommodatie, is het verdwenen. Parkeren levert een hoop belastinggeld op, maar als je stad
op toeristen leegloopt, onder andere door hoge parkeertarieven, moeten die tarieven omlaag.
A28
De A28 mag wat WIJ betreft breder worden en de snelheidslimiet van 130 kilometer per uur mag
blijven worden gehandhaafd. Mocht er een derde baan bijkomen, dan is een flexibele snelheidslimiet
niet te vermijden. De geluidswering langs de A28 binnen de gemeentegrenzen moet zo snel mogelijk
worden vernieuwd. Dat Harderwijk hiervoor afhankelijk is van hogere overheidsinstanties moet geen
belemmering zijn. Een extra geluidsscherm op gemeentegrond zou een uitstekende oplossing kunnen
zijn. WIJ Harderwijk Hierden ziet innovatieve schermen die ook een functie hebben als
energieopwekker als een goede oplossing voor het probleem.
Afval storten
Het afval storten in Harderwijk moet goedkoper. Een storting op het milieupark op de Daltonstraat in
Harderwijk kost €15 per keer, ongeacht de hoeveelheid. WIJ Harderwijk-Hierden vindt, met de

VANG-ambitie (bewuster met afvalscheiding omgaan) in het achterhoofd, dat de eerste storting in
een jaar gratis moet zijn. Iedere volgende storting moet per hoeveelheid worden afgerekend, waarbij
iedere opvolgende storting een hoger tarief heeft dan de volgende.
Waterfront
Dat het Waterfront nu wordt gebouwd, is helemaal goed. Er komen woningen, winkels en Harderwijk
krijgt een nieuw gezicht. Er wordt een oude industriewijk wordt platgegooid en er verschijnen
woningen. Er kan met bootjes worden aangelegd aan de nieuwe kades die strak langs de
‘flaneerBoulevard’ liggen. Harderwijk ligt straks weer aan het water! Maar wat echt bij Harderwijk
hoort, is de Vissershaven. Wat daar gebeurd is, zal eeuwig zonde blijven. De haven had niet zo klein
gehoeven dat er geen grote boten meer in passen en de twee ophaalbruggen ter hoogte van het
einde van de Havendam hadden echt anders gepland moeten worden. De ene groter en op een
andere plek. Dat dit kruispunt van ophaalbruggen gaat voor opstoppingen zorgen, is nu al te zien.
Voor wegverkeer, maar straks ook voor bootverkeer.
Minima
De minima in Harderwijk moeten ondersteund worden waar nodig. De geldelijke steun hoeft wat WIJ
Harderwijk-Hierden betreft niet direct verhoogd te worden. De gemeente heeft als taak om deze
groep mensen goed in de gaten te houden, maar ook te controleren waar nodig. WIJ HarderwijkHierden pleit voor een goede controle van de sociale recherche zodat misbruik van de regelingen
wordt geminimaliseerd. Tevens zijn er in de gemeente een flink aantal burgerinitiatieven, onder
andere via Facebook-groepen. Deze burgerinitiatieven verdienen openlijk steun van de gemeente
zodat bedrijven en particulieren, gulle gevers weten waar ze hun donaties of giften in natura kwijt
kunnen.
Belangenverstrengeling voorkomen
Voor de komende verkiezingen wil WIJ Harderwijk-Hierden dat elke vorm van mogelijke
belangenverstrengeling moet worden uitgesloten. Er mogen geen stembureaus meer zijn in kerken
of moskeeën en liever ook niet in een school. Er is 1 mobiel stembureau, dit kunnen er wellicht 2 of 3
worden. WIJ Harderwijk-Hierden helpt graag mee zoeken naar alternatieve locaties. Personen die op
de kandidatenlijst voorkomen, raadslid of wethouder zijn, mogen niet als lid van een stembureau
worden ingezet. En al helemaal niet als teller na afloop van de verkiezingen.
HK13tv/HarderwijkFM
WIJ Harderwijk-Hierden vindt dat er meer gedaan moet worden aan HK13tv. Deze tv-zender moet
meer programma’s kunnen uitzenden dan dat het momenteel doet. Zo kan er bijvoorbeeld met de
grootte van Harderwijk en Hierden qua inwoners makkelijk een dagelijks kort journaal worden
uitgezonden. De gemeente dient er voor te zorgen dat HK13tv voor alle inwoners op de televisie te
zien is. Vooral oudere bewoners moeten op deze wijze op de hoogte kunnen blijven van wat er
gebeurt in de gemeente. De samenwerking van HarderwijkFM met VeluweFM is een goede stap
geweest. Zo kunnen de plaatselijke stations elkaar versterken.
Landelijke weken/dagen
Het gemeentebestuur moet zich actief mengen in landelijke weken en dagen. Tijdens de Week van
Respect begin november 2017 was er niks georganiseerd in Harderwijk. Dat moet anders, want in
Harderwijk respecteren we elkaar en is behoefte aan respectzones. Zo wordt er te weinig aandacht
besteedt aan oorlogsherdenkingen. De 4 mei herdenking bijvoorbeeld moet standaard live op
Facebook/HK13TV worden uitgezonden. In reactie op vragen vanuit landelijke inventarisatie,
bijvoorbeeld in de stelling omtrent Zwarte Pieten-beleid moet de gemeente antwoorden. Grote
evenementen moeten door de gemeente gemonitord worden. Sinterklaascommissie,
braderiecommissie, Aaltjesdagencommissie, Centrummanagement, allemaal momenten waarop de
gemeente helicopterview moet houden. De gemeente heeft als taak om Harderwijk aantrekkelijk te
houden.

Festivals en evenementen
De gemeente moet organisatoren van festivals en (jaarlijkse) evenementen alle ruimte geven die zij
nodig hebben voor hun event. Festivals in het Harderwijkse zorgen voor reuring en plezier.
Harderwijk Live zorgt voor heerlijke avonden vol muziek en gezelligheid op de Markt. De
uitspattingen uit de koker van Stad als Podium zijn stuk voor stuk geslaagde evenementen. De
Boerenmarkt in Hierden is een jaarlijks festijn voor jong en oud. De gemeente moet na jaren zonder
bemoeienis zich opwerpen als organisator van de Harderwijkers Hanzemarkten. Dat dit evenement
bij Harderwijk hoort, mag duidelijk zijn. Alleen moet het roer compleet om.
Theater
Het theater moet een magneet worden voor artiesten en bezoekers. We hebben in Harderwijk een
theater om u tegen te zeggen. Het trekt bezoekers uit de regio en uit de gemeente. Het is dan ook
eeuwig zonde als dit theater haar functie na 2020 zou gaan verliezen. Wij hopen dat er alsnog
mogelijkheden gevonden kunnen worden om jaarlijks een mooie programmering in een gerenoveerd
theater neer te kunnen zetten. Wie dat doet, maakt WIJ Harderwijk-Hierden niet zoveel uit. Stichting
Podium Harderwijk, Stad als Podium of allebei. Zolang we in Harderwijk nog maar jaren kunnen
genieten van de programmering van beide organisaties
Binnenstad
Er moet een stichting komen die de binnenstad van Harderwijk gaat promoten. Deze stichting moet
onder toezicht staan van de verantwoordelijk wethouder. De stichting moet er voor zorgen dat
Harderwijk aantrekkelijk wordt voor bewoners, toeristen en (nieuwe) ondernemers. En de bakken
geld die naar onderzoeken en projecten zijn gegaan, moeten ook goed gebruikt worden. Alle
rapporten die in de afgelopen jaren zijn samengesteld moeten bij elkaar worden gelegd en ten
uitvoer worden gebracht.
Openbare toiletten
Er moeten meer openbare toiletten in Harderwijk komen. De Bibliotheek in de Academiestraat is
gesloten en had een openbaar toilet. Hiervoor is geen vervangend toilet geplaats. Ook in de andere
wijken moeten openbare toiletruimtes worden gerealiseerd. Omdat Harderwijk sinds december 2017
een regenbooggemeente is, kan er gekozen worden voor een genderneutraal toilet.
Transferium
Om de parkeerdruk uit het centrum weg te halen, bezoekers voor het Dolfinarium en bezoekers van
buitenaf makkelijk te laten parkeren moet Harderwijk een transferium gaan inrichten. Dit kan op de
plek waar nu zand afkomstig van het Waterfront wordt gestort. Parkeerders kunnen hier tegen een
laag dagtarief de auto parkeren en door middel van boten, een kabelbaan of ander vervoersmiddel
naar de binnenstad/Waterfront worden gebracht.
Talent House
Een organisatie als Talent House moet alle ruimte krijgen om hun taken als ‘opvanger’ van jongeren
te kunnen blijven uitvoeren. Vanuit ZorgDat wordt deze organisatie aangestuurd en dit zorgt voor
een aanzienlijke vermindering van zwerfjongeren en Talent House bereidt jongeren voor op een kans
in de maatschappij.
Dierenpolitie
Wij Harderwijk-Hierden is voorstander van een dierenpolitie. Dit mag van ons geïntegreerd worden
in de werkzaamheden van het Team Handhaving. 1 of 2 getrainde buitengewoon
opsporingsambtenaren (huis)dieren dragen bij aan een verbeterd welzijn voor de dieren binnen de
gemeente.

Intercity
Harderwijk moet van WIJ Harderwijk-Hierden blijven lobbyen voor de komst van een intercitystation.
Harderwijk moet een intercitystation worden. Zodat de forensen en studenten die in onze stad
wonen en werken op de drukste uren van de dag een makkelijkere reis met de trein krijgen.
Lelystad Airport
Wat ons betreft komt Lelystad Airport er. Zolang de inwoners binnen de gemeente Harderwijk er zo
min mogelijk last van zullen hebben, kan de uitbreiding wat WIJ betreft het beste zo snel mogelijk
zijn gerealiseerd. Schiphol wordt te klein en de enige oplossing voor dit probleem is de uitbreiding
van Lelystad Airport. Dit vliegveld neemt een hoop extra vluchten waar. Dat dit gaat gebeuren is
onvermijdelijk, alleen moet Harderwijk er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Burgemeester,
wethouders en raadsleden zullen moeten lobbyen in Den Haag om dit te realiseren.
Samenwerking andere gemeenten
WIJ Harderwijk-Hierden vindt dat een samenwerking met buurgemeenten de dagelijkse
werkzaamheden in de eigen gemeente ten goede zal komen. Samen heb je meer kennis, dan alleen.
Wel vindt WIJ dat de werkzaamheden voor Harderwijk en Hierden altijd voorrang moeten hebben
boven werkzaamheden voor andere gemeenten.
Vrijwilligerswerk
Er moet in Harderwijk een onafhankelijk, zelfstandig Vrijwilligers Servicepunt komen, vindt WIJ.

