






Reactie- en antwoordnota grondgebonden woningen Harlingertrekweg / Tesselschadestraat 
in Leeuwarden 
 
Binnen de tervisietermijn van de ontwerp-vergunning voor het planologisch mogelijk maken 
van maximaal 63 grondgebonden woningen op het vml. LPF-terrein aan de 
Harlingertrekweg/Tesselschadestraat in Leeuwarden is één zienswijze ingediend. Onderstaand 
de essentie van deze zienswijze en de reactie hierop van het college. 
 
De zienswijze is ingediend door de heer J.P. Nauta, Harlingertrekweg 65, Leeuwarden. De 
zienswijze heeft betrekking op: 
 

1. De ontwikkelaars zien liever de woonschepen aan de Harlingertrekweg verdwijnen in 
verband met het vrije uitzicht van de bewoners in de nieuwbouw. 
  

Reactie: 
In het kader van dit initiatief is het verplaatsen van de woonschepen aan de Harlingertrekweg 
niet aan de orde.  
 

2. Appellant kan zich niet vinden in de situering van de woningen in de oude rooilijn van 
het LPF-complex en de bouwhoogte. 

 
Reactie: 
De situering en de bouwhoogte van de woningen komen overeen met de op 12 september 
2016 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Naast de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn ook welstandsrichtlijnen vastgesteld. De 
nieuwbouw moet voldoen aan deze randvoorwaarden en richtlijnen. Wij achten een dergelijke 
invulling ruimtelijk en esthetisch passend. 
 

3. Appellant is niet tevreden op welke wijze de onlangs heringerichte Harlingertrekweg 
als flaneer-wandelzone functioneert. 

 
Reactie: 
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nieuwbouw en behoeft derhalve geen 
inhoudelijke reactie.  
 

4. De bewoners van de nieuwbouw zullen de huidige parkeervakken aan de 
Harlingertrekweg in gebruik nemen, waardoor er voor de bewoners van de 
woonschepen een probleem ontstaat. Appellant vraag om een privé-parkeerplaats 
voor het eigen schip. 

 
Reactie:  
Het parkeren voor de nieuwbouw wordt opgelost binnen het projectgebied. Er zal voor de 
bewoners van de nieuwbouw beperkt parkeervergunningen worden verstrekt. Er zullen aan de 
Harlingertrekweg geen parkeervergunningen worden verstrekt aangezien hier sprake is van 
betaald parkeren. Een verzoek voor een privé-parkeerplaats staat los van het 
woningbouwplan.  



 
5. In het akoestisch onderzoeksrapport wordt vermeld dat de Tesselschadestraat, 

Marshallweg en de Snekertrekweg belangrijke bronnen zijn van verkeerslawaai. In het 
rapport wordt verder de Harlingertrekweg als rustiger betiteld. De appellant is het hier 
niet mee eens.  
 

Reactie: 
Dit is geen inhoudelijk bezwaar tegen het woningbouwplan. Verder zien wij geen aanleiding 
om te twijfelen aan de inhoud van het akoestisch onderzoeksrapport.  
 

6. Door twee noord-zuid georiënteerde ontsluitingswegen ontstaat er zoekend 
autoverkeer. Voorts is de verkeersruimte aan de Harlingertrekweg erg smal bemeten 
in verband met de bevoorrading van de supermarkt. 

 
Reactie: 
De locatie is door middel van twee ontsluitingswegen goed ontsloten. Het parkeren voor de 
supermarkt bevindt zich aan de noordzijde van het plangebied. De overige parkeerplaatsen in 
het gebied zijn in belangrijke mate particulier en derhalve niet beschikbaar voor de bezoekers 
van de supermarkt. Als gevolg hiervan ligt het niet voor de hand dat er zoekverkeer zal 
ontstaan. Verder zal het bestaande (Harlingertrekweg) en het nieuw aan te leggen openbaar 
gebied zodanig worden ingericht dat er geen problemen ontstaan bij de bevoorrading van de 
supermarkt.  
 

7. Appellant vindt de maximale bouwhoogte van 32 meter voor de appartementen te 
niet passend. 

 
Reactie: 
Deze zienswijze behoeft geen reactie, aangezien de aanvraag omgevingsvergunning alleen 
betrekking heeft op grondgebonden woningen en niet op de appartementen in het 
plangebied. 
  
Conclusie: 
De ingebrachte zienswijze vormt geen aanleiding tot het aanpassen van de 
omgevingsvergunning danwel tot het afwijzen van de aanvraag. 
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