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Underwerp 

Pleinnamen parkeerterreinen Surhuisterveen 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Het toekennen van pleinnamen aan de openbare parkeerterreinen in Surhuisterveen. 
 

 

Koarte gearfetting 

Het college heeft besloten om de openbare parkeerterreinen in Surhuisterveen te voorzien van 

een pleinnaam als onderdeel van het Centrumplan Surhuisterveen. Deze pleinnamen worden 

gebruikt voor de parkeerroute voor een betere vindbaarheid van de parkeerterreinen.   

 

Ynlieding 

De werkzaamheden in het centrum van Surhuisterveen zijn in volle gang. Een onderdeel van de 

centrumvisie en de herinrichting is de bereikbaarheid van de openbare parkeerterreinen rondom 

het centrum. In het centrum worden minder parkeerplekken aangelegd vanwege het verbeteren 

van de verblijfskwaliteit en het realiseren van meer groen. Daarnaast wordt er een 

parkeerschijfzone van maximaal 2 uur ingevoerd om langparkeren te voorkomen. De 

parkeerterreinen, circa 550 parkeerplekken, rondom het centrum moeten daarom goed verwezen 

worden.  

 

Er is een bebordingsplan opgesteld om de verschillende openbare (gemeentelijke) 

parkeerterreinen (Lidl, AH, Action en het Torenplein) door middel van een parkeerroute goed te 

verwijzen. Naamgeving van deze parkeerterreinen is er op dit moment niet en daarom zijn 

Plaatselijk Belang, H&I en Stichting Oud Achtkarspelen gevraagd om mee te denken, zie bijlage. 

Er is bewust gekozen om niet een winkelketen in de naamgeving mee te nemen. 

 

Het voorstel van deze 3 partijen is om de parkeerterreinen te vernoemen naar de historische 

invulling van de betreffende locatie. De namen zijn in het Nederlands en sluiten daarmee aan bij 

de naamgeving zoals ingezet met het Torenplein. 

Locatie Nieuwe naam Toelichting 

Naast Lidl IJsbaanplein Voormalige locatie ijsbaan 

Albert Heijn/Kolkzicht Touwbaanplein Naast voormalige locatie oude ambacht ‘touwslagerij’  

Achter Action Zuivelplein Voormalige locatie zuivelfabriek 

Torenplein Torenplein Geen verandering 
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Histoarje 

De werkzaamheden in het centrum van Surhuisterveen zijn in volle gang. Een onderdeel van de 

centrumvisie en de herinrichting is de bereikbaarheid van de openbare parkeerterreinen rondom 

het centrum. In het centrum worden minder parkeerplekken aangelegd vanwege het verbeteren 

van de verblijfskwaliteit en het realiseren van meer groen. Daarnaast wordt er een 

parkeerschijfzone van maximaal 2 uur ingevoerd om langparkeren te voorkomen. De openbare 

parkeerterreinen, circa 550 parkeerplekken, rondom het centrum moeten daarom goed verwezen 

worden. Daarnaast is vanuit het Centrumplan Surhuisterveen het streven om op elke 

gemeentelijk parkeerterrein een zuil neer te zetten met daarop informatie over de pleinnaam, 

kortom de geschiedenis, met daarbij wellicht een afbeelding. Hier kan de Nederlandse en de 

Friese naam gezet worden. Op deze manier krijgen de parkeerterreinen een eigen identiteit en 

vormt dit een toevoeging voor het dorp.  

 

Kearnboadskip 

Rondom het centrum zijn circa 550 openbare parkeerplaatsen die goed vindbaar en herkenbaar 

moeten zijn. Naamgeving zoals P1, P2 etc. past niet bij het dorp Surhuisterveen. Commerciële 

naamgeving zoals P-Action of P-Lidl is niet gebruikelijk bij P-routes en zorgt wellicht voor scheve 

gezichten binnen de winkeliers.  

 

Plaatselijk Belang, H&I en Stichting Oud Achtkarspelen hebben meegedacht en komen met 

namen die het dorp verrijken. 
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Konsekwinsjes 

Beleid 

Het straatnamenbeleid schrijft voor om Friese namen toe te passen bij nieuwe ontwikkelingen 

van openbare ruimten. Pleinnamen vallen onder openbare ruimten. De keuze voor Nederlandse 

namen wijkt daarmee af van het beleid. Stichting Oud Achtkarspelen, Plaatselijk Belang 

Surhuisterveen en H&I vinden een Nederlandse naam passend bij deze locaties met daarbij de 

hieronder genoemde kanttekeningen. Zie bijlagen 1 en 2 voor verdere toelichting. Op de zuil met 

informatie over het plein kan de Nederlandse en Friese naam gezet worden. 

 

Locatie Nieuwe naam Friese naam 

Lidl IJsbaanplein Iisbaanplein 

Albert Heijn/Kolkzicht Touwbaanplein Toubaanplein 

Action Zuivelplein Molkfabryksplein 

Torenplein Torenplein Torenplein 

 

 

Kommunikaasje 

Plaatselijk Belang Surhuisterveen, H&I Surhuisterveen en Stichting Oud Achtkarspelen hebben 

advies gegeven over de pleinnamen, zie bijlage.  

 

Ferfolchtrajekt 

Het toekennen van een naam van de openbare ruimte is een bevoegdheid van het college van 

B&W. Het voorgenomen besluit wordt hierbij met de raad gedeeld en zes weken ter inzage gelegd 

voor zienswijzen. Na deze ter inzage legging kan het college een definitief besluit nemen. 
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