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Thema WERK: Harlingen is een prachtstad. Daar-
over zijn we het wel eens. In essentie, zeggen we er 
achteraan. Want… er schuurt iets. Sinds jaar en dag 
valt onze bevolking in de groep laagste inkomens van 
Nederland. En om het nog erger te maken verscheen 
er vorig jaar een rapport met als conclusie dat je in de 
gemeente Harlingen de minste kans hebt om van een 

dubbeltje een kwartje te worden. Niet best. Er gaat 
hier dus al tientallen jaren iets grondig mis qua wer-
ken, scholing en inkomen. Wij vinden dat daar ein-
delijk een eind aan moet komen. HET ROER MOET 
OM. Niet doormodderen, maar visie en strategie. 
Toekomstgericht. Daarover gaan de verkiezingen van 
16 maart. 

Wat wil de WAD’N PARTIJ? 
Om te beginnen: veel meer variatie, 
net als bij Wonen dus. 
Blijkbaar (zie boven) hebben we te-
veel laagbetaalde werkgelegenheid. 
Daarmee is an sich niks mis, maar 
wel gekoppeld aan “teveel”. We 
hebben te weinig ho(o)g(er)gekwa-
lificeerd werk, technisch zowel als 
anderszins. Daar is nog nooit de na-
druk op gelegd en ook het eind 
vorig jaar eindelijk verschenen 
Sociaal-Economisch Aktieplan 
van het college zet daar te wei-
nig concreet op in. O ja, er wordt 
wel lippendienst bewezen aan 
het hier houden, en terughalen, 
van de jeugd, maar hoe en door 
wie? In de bureaucratische over-
legorganen van het Plan zitten 
vooral veel (semi-)ambtenaren. Niks 
ten nadele van hardwerkende amb-
tenaren, maar ze zijn niet voor niets 
ambtenaar i.p.v. ondernemer. Ze 
kunnen uitstekend dienstbaar zijn 
aan ondernemers, maar ze bouwen 
niet de economie. Het Plan bevat 
dus hoogstens de aanzet van een be-
gin van wat Harlingen economisch 
nodig heeft. Er moet nog veel extra 

werk in het Plan gestoken worden 
wil het “werken”.

COSTA Harlingen!
Het college zet in op toerisme als 
economisch speerpunt van onze ge-
meente. Prima want we hebben veel 
te bieden, maar… Toerisme levert 
geen hoge(re) inkomens op. Waar 
is de economische tegenhanger die 

wel voor hoge inkomens zorgt en 
dus de boel in balans brengt?
Onlangs verscheen in Spanje het in-
komensoverzicht van alle gemeen-
ten. En wat dacht u? Al die prachtige 
toeristenplaatsen aan de costa’s bun-
gelden onderaan. Verklaring: hore-
ca, en toerisme in het algemeen, le-
veren geen hooggekwalificeerde en 
dus hoogbetaalde banen op. Helaas 

moest ik meteen aan Harlingen den-
ken toen ik het las.  
Enerzijds is het dus nodig het toe-
risme op een hoger plan te tillen 
(denk, om maar wat te noemen, aan 
het aantal galeries dat Harlingen 15 
jaar geleden had, in vergelijking met 
nu), anderzijds moet er veel meer 
energie gestoken worden in het be-
denken en ontwikkelen van andere 

economische speerpunten. 

Gasloos
Het is opvallend dat “we” met 
het grootste gemak meegaan in 
het klimaatalarmisme. Iedereen 
in de gemeenteraad (behalve de 
WAD’N PARTIJ) vindt dat we in 
2050 van-het-gas-af moeten zijn. 
(Waar we dan “aan” moeten zijn 

is vers twee, daarover wordt alleen 
maar gewensdroomd.) Maar als we 
dan toch zo druk zijn met 2050, waar 
is dan het beeld van hoe de econo-
mie en welvaart van Harlingen er in 
2050 uit moeten zien? 
Wij hebben de wijsheid ook niet in 
pacht, maar daar moeten we de ko-
mende jaren een antwoord op ont-
wikkelen.

}
Dit zijn de drie W’s van de Wad’npartij. Ze vatten op de kortst mogelijke 
manier ons programma samen en ze zijn met elkaar verbonden. We 
lichten ze in drie advertenties toe. 

Politiek kan soms heel simpel zijn. Neem nou Harlingen. 
Thema WERK. “Iedereen” stelt dat (arbeids)migranten 
nodig zijn. Onderzoek van vorig jaar zet daar grote 
vraagtekens bij. Los daarvan: het is gemakzuchtig om ze 

hierheen te halen en dan over te leveren 
aan huisjesmelkers. >>Pypke, omkatten 
woningen, overlast. Geen beleid.
 Er is een alternatief:

De Toekomst.


