
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Onderwerp: Procesvoorstel i.r.t. mogelijke ontwikkeling van het Harddraverspark in regiostad Dokkum 
 
 
Geachte raad, 
 
Op 28 mei jl. is er een presentatie gegeven waarin een aantal mogelijke scenario’s zijn geschetst hoe er om 
zou kunnen worden gegaan met de toekomst van het Harddraverspark in regiostad Dokkum. 
 
E.e.a. was naar aanleiding van de vele gesprekken en trajecten welke de afgelopen jaren zijn doorlopen om 
te komen tot een verandering/aanpak van het parkgebied. 
 
Ons college is van mening dat er, zoals het park er nu bij ligt, wel een ontwikkeling moet worden ingezet. 
Echter wij zijn van mening dat het eerst nodig is dat u als raad ons richting kan duiden hoe we om zouden 
moeten gaan met de kwestie welke nu bestuurlijk voor ligt. 
 
Aan u als raad wil ons college hierbij graag de vraag stellen of u van mening bent dat het Harddraverspark 
ontwikkeld moet worden. Als u van mening bent dat dat het geval moet zijn, dan rijst de vraag welke kaders 
dan moeten worden gesteld. 
 
De tweede vervolgvraag welke wij u voor willen leggen is aan welke kaders u dan aan denkt. Daarbij kunt u 
de diverse belangen betrekken, zoals die van de verenigingen, maar ook kunt u daarbij aandacht hebben 
voor effecten die het heeft voor de ontwikkeling van de binnenstad. 
 
Nadat u als raad het debat gevoerd hebt, zullen we als college de balans opmaken en u dan aansluitend een 
voorstel voorleggen waarin we het vervolg kunnen schetsen en u daarover vragen een besluit te nemen. De 
inhoud van het voorstel is dus afhankelijk van uw debat.  
 
Met de diverse stakeholders zullen we in de komende periode communiceren wat de gang van zaken is en 
uiteraard de nodige afstemming hebben. Immers een ontwikkeling betekent iets voor verenigingen en 
ondernemer(s) welke op dit moment gehuisvest zijn in het park. Als college vinden wij dat er zorgvuldig moet 
worden omgegaan met de diverse belangen en dat de mogelijkheden objectief worden bekeken. 
 
In tijd ziet e.e.a. voor wat betreft het beoogde proces het er als volgt uit (onder voorbehoud van uw 
agendacommissie op 15 juni): 

- 24/25 juni  :  debat over de kernvraag van wel of niet ontwikkelen en stellen van kaders; 
- Juli/augustus     : college inventariseert debat en kaders en lijnt het vervolgproces nader uit; 
- Augustus   :  college stelt een raadsvoorstel vast; 
- Sept./okt. :  raad neemt besluit over het vervolg. 

 
Wij vertrouwen u met deze korte en bondige notitie voldoende te hebben geïnformeerd, zodat uw raad 
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hierover het debat kan voeren. Volledigheidshalve doen wij u nog een bijlage toekomen, waarin een aantal 
relevante zaken zijn vermeld aangaande de historie en die kunnen bijdragen aan het debat. 
 
 
Hoogachtend,  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,  
 
 
 
H.J.C.M. Verbunt, MBA     mr. J.G. Kramer  
Secretaris      Burgemeester 


