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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
15 mei 2018 
 

Op dinsdag 15 mei 2018 heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden 

met een tweetal onderwerpen: boulevardgebied en invulling en samenstelling van Klankbordgroep in 

toekomst. Daarnaast is een update gegeven van de laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats 

op het stadhuis van Harderwijk. 

 

 

Aanwezig: 

 De heer De Jong 

 De heer Nagtegaal 

 De heer Motshagen  

 De heer Kok 

 De heer Posthumus 

 De heer De Vries 

 De heer Kouer 

 De heer Sjoerdsma 

 De heer Teeninga 

 De heer Glastra 

 De heer Asselbergs 

 Mevrouw Laurijsen 

 Mevrouw Aan ‘t Goor 

 

1. Opening voorzitter Fons Asselbergs 

 

Voorzitter van de Klankbordgroep Waterfront, de heer Asselbergs, opent de avond om 19.30 uur en 

heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Morren en de heer Smink hebben het lidmaatschap van de 

Klankbordgroep opgezegd. Mevrouw Aan ’t Goor stelt zich voor als tijdelijk vervangster van 

communicatieadviseur mevrouw Bekke. 

 

2. Verslag Klankbordgroep d.d. 28 november 2017  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Boulevardgebied 

 

Het boulevardgebied is met een spektakelshow op 26 april geopend. De aanwezigen vonden het een 

mooie show met een grote opkomst. Nu het gebied in gebruik is genomen wordt aan de deelnemers 

gevraagd hun eerste spontane indrukken te geven. 

 

De heer Motshagen: 

- Is trots en het gebied ziet er goed uit. Over het algemeen is hij tevreden. 

- De verschillende verkeersstromen (fietsers, bezoekers Dolfinarium, brommers, motoren) zijn soms 

conflicterend. 

- Het fiets-parkeren bij het Strandeiland tijdens drukke dagen kan beter. 

 

De heer Nagtegaal: 

- Het nieuwe gebied gonst en heeft een grote aantrekkingskracht. 

- Er zijn een aantal pijnpunten zoals de verkeersstromen. Dit zal nog een aantal jaren duren en vraagt 

om oplossingen. Er moet een platform zijn om dit te regelen. 

- Probeer de sfeer gezellig en leuk te houden door niet direct te handhaven. 

 

De heer Posthumus: 

- De vele verschillende verkeersstromen en onduidelijke weg vraagt in de toekomst mogelijk voor 

aanpassing. 

- Er moet een oplossing komen voor het parkeren van fietsen voor de strandgasten. Door de vele 

gestalde fietsen bereiken hotelgasten regelmatig moeilijk de parkeerplaats van Monopole. Ook 

doorgaande fietsers kunnen er amper langs. Tijdelijke dranghekken op de Stille Wei tijdens drukke 

dagen is geen oplossing. Een mogelijkheid is een fiets-parkeerkelder. 

- Banken en prullenbakken worden gemist in de hoek bij Monopole. Hierdoor ontstaat zwerfafval. 
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De heer De Vries: 

- Als Harderwijker is hij trots op het gebied. 

- Door het smalle loopgedeelte hebben voetgangers en fietsers last van elkaar. Vooral pelotons, 

motoren en auto’s veroorzaken problemen. Voorstel is om aan het begin van het gebied te 

handhaven en signalen af te geven. 

- Er zijn te weinig banken en rugleuningen worden gemist. Er is ruimte om achter de tijdelijke 

parkeerplaatsen extra banken te plaatsen.  

- Mogelijk kunnen bloembakken op de lege plekken tijdens afsluiting boulevard worden geplaatst. 

- De ondergrondse afvalcontainers zijn te onzichtbaar en door de kleine inwerpopening passen er 

geen grote voorwerpen zoals pizzadozen in. 

- De aangemelde waterrecreanten kunnen hun afval met een code maar op een plek kwijt. Tijdelijke 

passanten die zich niet melden, ontvangen geen code. Een betere voorlichting is noodzakelijk. 

Uitbreiding van containers op meerdere plekken is gewenst, omdat nu de containers van de 

Vischmarkt worden gebruikt. 

- Voorstel is om de ondergrondse container bij de Griek te verplaatsen naar de dode hoek tegenover 

Kokki’s en de containers bij de Vischpoort naar de overkant van de haven. 

- Kan het braakliggende stuk naast de Waterfrontbrug bij Kokki’s snel worden bestraat? 

- Op het talud groeit veel onkruid wat een rommelig beeld geeft. Hierdoor nodigt het niet uit om hier 

te zitten. De heer Glastra geeft aan dat een bloemrijk mengsel is gezaaid wat enige tijd kost om een 

mooie uitstraling te geven. 

- Doordat de bruggen niet eenzelfde doorvaarhoogte hebben, kun je halverwege je route vast komen 

te zitten.  

- De rommel achter het Dolfinariumhek wordt als storend ervaren. De heer Kouer geeft aan dat, 

zodra het Waterpark gereed is, dit is opgelost. 

- We moeten nadenken over het in de toekomst parkeren op de boulevard. 

- De informatieborden van Heerlijk Harderwijk zijn mooi maar eenzijdig. De heer Kok geeft aan dat 

de achterkanten nog worden beplakt. 

- In de Strandhaven lagen 5 dagen een aantal politieboten, waardoor hier geen passanten terecht 

konden. Voorstel is om voor langdurig verblijf de boten door de havenmeester te verwijzen naar de 

Vissershaven en de Strandhaven voor kort verblijf te bestemmen. 

- De aanlichting (LED) van de Vischpoort is afwijkend aan de verlichting op de Vischmarkt. De 

voorkeur gaat uit naar warm licht.  

- Het is fijn om te horen dat de waterrecreanten in Harderwijk goed consumeren. 

 

De heer Kok: 

- De ontsluiting Hoogstraat en Bruggestraat verdient aandacht. Waarom kunnen de bewoners niet via 

de binnenstad aan/afrijden in plaats via de boulevard? De heer Van der Veen bekijkt nog of het 

verkeerscirculatieplan mogelijk hierop kan worden aangepast. 

- De waterrecreanten willen gebruik maken van wifi. In de Vissershaven is dit wel gratis geregeld. 

De heer Glastra geeft aan dat de voorbereidingen zoals bekabeling wel is geregeld. Omdat de 

laatste stap kostbaar is, is bestuurlijk besloten deze service voorlopig niet verder aan te leggen. Het 

is geen optie om de liggelden extreem te verhogen, om deze kosten op de recreanten te verhalen. 

Mogelijk zijn vernieuwde technieken later wel betaalbaar. De heer De Vries stelt voor om via 

bundels wifi te laten kopen. De heer Motshagen vraagt zich af of de investering wel hiermee is 

terug te verdienen.  

- De Dolfinariumbrug gaat zo min mogelijk open vanwege het verkeer en bezoekers Dolfinarium om 

gevaarlijke situaties te voorkomen. 

 

De heer Kouer: 

- De waterrecreanten weten snel hun weg te vinden in het gebied. 

- De verkeersstromen laten zich nog niet leiden. Verwijzingsborden worden niet altijd gelezen/ 

opgevolgd. Dit kost wat tijd. 

- Dolfinariumbezoekers lopen met mooi weer via de Strandboulevard. Met minder weer wordt de 

kortste route (via Dolfinariumbrug) genomen. 

- Is trots op het vernieuwde gebied. 
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De heer De Jong: 

- Als fietser kun je bij de Bruggestraat, ter hoogte van de ijszaak naast Monopole, met drukte er 

moeilijk door. Doordat voetgangers de volle breedte van de boulevard gebruiken, is het voor de 

fietser lastig te passeren. Dit kan tot problemen leiden. 

 

 De heer Asselbergs geeft aan dat in een veranderde omgeving vast gedrag moeilijk loslaten is, maar 

dat alles went. Indien de voorzieningen toch niet voldoende zijn, is een mogelijkheid om dit aan te 

pakken. Tijdens het gebruik van het gebied kom je van alles tegen. De weeffouten worden door de 

gemeente aangepast. 

 De heer Posthumus vraagt of de veranderde gegevens doorgegeven zijn aan leveranciers voor 

navigatiekaarten en google-maps. Zijn gasten moeten nu, als zij verkeerd aanrijden, met een grote 

omweg door de stad rijden om zijn hotel te bereiken. Het zou praktisch zijn als hij de barrières 

handmatig kan laten zakken. De heer Sjoerdsma geeft aan de gemeente de veranderde routes heeft 

doorgegeven naar de juiste bedrijven, maar dat het nog een jaar duurt voordat de updates zijn 

verwerkt. 

 De heer Kok vraagt een praktische oplossing als iemand met pech vast staat op de boulevard, zodat 

deze niet direct bekeurd hoeft te worden. Kunnen de boulevardondernemers een tijdelijke 

vergunning krijgen om uit te reiken aan bijvoorbeeld reparatiebedrijven die onverwacht moeten 

komen? 

 Volgens de heer De Vries staat er geregeld een bezorgauto van Bonanza naast de Vischpoort 

geparkeerd. Is dit toegestaan? De heer Kok moet zijn cateringvoertuig op P2 parkeren. Zijn 

voorkeur gaat uit naar P6 (bewoners) omdat dit veel dichter bij is. Van afdeling verkeer moet hij 

een half jaar wachten voordat hierover een besluit wordt gemaakt. 

 Op de vraag van de heer Kok wanneer het sanitairgebouw voor de waterrecreanten in gebruik 

wordt genomen, geeft de heer Glastra aan dat dit voor het Pinksterweekend gereed is. De 

brugbediening wordt vanuit het havenkantoor van 08.00 – 20.00 uur geregeld. Voor de vaste 

ligplaatshouders komt er nog een zelfbediening van de Waterfrontbrug, de Lelybrug en de 

Flevobrug. Zodra de veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht, kunnen zij buiten de venstertijden 

hiervan gebruik maken. 

 Wethouder Teeninga is blij met de positieve opmerkingen. Alle opmerkingen en suggesties over de 

inrichting en het beheer worden verzameld (sturen naar: waterfront@harderwijk.nl). Na een 

seizoen ingebruikname wordt bekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Bestuurlijk wordt 

eventueel gezocht naar extra middelen. Urgente zaken pakt de gemeente direct op.  

 In juli krijgt de stuurgroep een aantal voorstellen voor de ontwikkeling van de Dolfinariumplint 

voorgelegd door de VOF Waterfront. De opzet is vooral leisure en detailhandel die zorgt voor 

levendigheid in zowel zomer als winterperiode. Wonen is eventueel boven de plint mogelijk. De 

heer De Vries geeft aan dat dit vooral voor instromers, starters en jongeren een goede locatie is. 

Indien uit de stuurgroep meer inhoudelijke informatie voor de Klankbordgroep komt wat niet kan 

wachten tot oktober, wordt een extra overleg ingepland.  

 Wethouder Teeninga brengt het besprokene bij dit agendapunt onder de aandacht van de volgende 

portefeuillewethouder Waterfront. De coalitie is onveranderd. Op 5 juni vindt een afscheidsreceptie 

van de wethouder plaats. 

 

4. Invulling en samenstelling van de Klankbordgroep in toekomst 

 

De heer Asselbergs geeft aan dat hij door het projectbureau op de hoogte wordt gehouden van de 

kritische reacties over het Waterfront (mails/media). Samen wordt gekeken of een extra vergadering 

noodzakelijk is, of dat dit via mailing kan worden opgepakt. 

 

Volgens wethouder Teeninga wordt de Klankbordgroep meer een platform voor beheer en de puntjes 

op de ‘i’ naast de ontwikkeling van de Dolfinariumplint in fase 2. In fase 1 is het overloopterrein nog 

interessant; over de invulling lopen nog gesprekken met de provincie.  
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Fase 3 is een belangrijke nieuwe financiële inspanning voor de gemeente. Mogelijk kan hiervoor een 

andere Klankbordgroep worden geformeerd of de samenstelling van deze groep geactualiseerd. 

Bewoners kunnen hun problemen rechtstreeks bij de wijkmanager neerleggen. Daarvoor is een KBG 

niet noodzakelijk. 

De heren Nagtegaal, Kok en Kouer geven aan dat parkeren en bereikbaarheid belangrijk blijft voor de 

ondernemers en bewoners van de binnenstad. De heer Nagtegaal vraagt duidelijkheid over het aantal 

parkeerplekken in de nieuwe parkeergarages.  

Het is belangrijk dat deelnemers een groep belanghebbenden vertegenwoordigen en zorgen voor 

vervanging en terugkoppeling naar hun achterban. De heer Asselbergs stelt voor om de deelnemers die 

sporadisch aanwezig zijn te vragen naar hun huidige belangen in deze KBG en eventueel afscheid van 

hen nemen. Gekeken wordt naar nieuwe stakeholders voor fase 3. Een te grote samenstelling is niet 

gewenst. Een motivatie voor deelname kan worden gevraagd. Er ontstaat dan een geleidelijke 

overgang. 

 

5. Korte update: stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

Aan de hand van een aantal foto’s geeft de heer Sjoerdsma de stand van zaken weer in de verschil-

lende deelgebieden. Daarbij staat hij met name stil bij de werkzaamheden in het Boulevardgebied, de 

verkoop en bouw van de woningen in het gebied van fase 2 en het overloopterrein.  

 

Boulevardgebied: 

Binnenkort wordt er op het Strandeiland een trap en speeltoestellen geplaatst. Er zijn plannen om de 

‘biechtstoel’ aan te passen. In de nieuwe havens worden nog wrijfgordingen aangebracht en de 

sanitair-unit afgewerkt. De werkzaamheden aan het Bastion zijn voor de zomer gereed. Aan het 

paviljoen naast de Waterfrontbrug voor Kokki’s wordt nog getekend. De heer De Vries vraagt of dit 

terrein niet tijdelijk kan worden bestraat voor stalling van motoren. 

 

Woningbouw: 

Op 2 juni start de verkoop van de 2
e
 fase woningen op het Noordereiland. Tussen De Bakens en de 

Watersportboulevard worden nog 2 x 10 appartementen ontwikkeld. In het park op de Kop van de 

Stadswerven wordt in 2020 een appartementencomplex gebouwd. De heer De Vries vraagt of dit 

terrein niet tijdelijk kan worden ingezaaid. 

 

Verkeer: 

Met de provincie is overleg over beheer en onderhoud van de op/afritten N302 ter hoogte van het 

Waterfront. De ‘plank’ naar het overloopterrein wordt voor de bouwvak afgerond. In 1
e
 instantie wordt 

dit gebruikt voor bouwverkeer. Gekeken wordt of een zonnepark op het overloopterrein haalbaar is. 

De afbouw van de voetgangerstunnel (komt uit bij de Vuurbaak) vindt na de bouwvak plaats. Deze 

wordt echter pas opengesteld als het overloopterrein in 2020 in gebruik wordt genomen. Er komt voor 

toeristen geen shuttleverbinding; vlak bij de Dolfinariumingang zijn een aantal invalidenparkeer-

plaatsen beschikbaar. 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 De heer Motshagen vraagt of er geen palen in de nieuwe havens komen om langszij af te kunnen 

meren. Uit efficiëntieoverweging wordt dit niet gedaan. 

 De heer Posthumus verzoekt de oude lantaarnpaal, direct naast de nieuw geplaatste, bij Monopole 

te verwijderen. Dit wordt op de evaluatielijst geplaatst. 

 De heer De Vries vraagt wat er met het vraagstuk parkeren op de boulevard gebeurd. Vooralsnog 

zijn er volgens eerdere afspraken 50 parkeerplekken van 1 oktober tot 1 mei beschikbaar. Er zijn 

signalen om deze termijn in te korten en wordt in de evaluatie meegenomen. 

 De Kouer ontvangt graag een concept-planning vanwege zijn interesse in parkeren en 

bereikbaarheid. 
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 De heer Asselbergs vraagt of een technische oplevering van de boulevard heeft plaatsgevonden. 

De heer Sjoerdsma geeft aan dat dit samen met de aannemer en beheer gemeente is opgepakt. De 

aannemer werkt de restpuntenlijst af en zorgt nog voor 6 maanden onderhoud. Afdeling 

gemeentelijk beheer is nu eerste aanspreekpunt. 

 

Afsluiting 

De heer Asselbergs bedankt de wethouder namens alle deelnemers voor zijn betrokkenheid en het zo 

goed mogelijk beantwoorden van vragen werd gewaardeerd. Alle goede wensen voor de toekomst en 

succes met het vrijwilligerswerk in Afrika. De heer Teeninga heeft het als bestuurlijk trekker van 

Waterfront soms moeilijk gehad maar heeft de functie met plezier gedaan. 

 

De volgende Klankbordgroep-vergadering is gepland op 30 oktober. Niets meer aan de orde zijnde, 

sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 21.45 uur.  


