
 
 
 
 
 

Aanpassing ontwerp  
herinrichting Tsjerkebleek e.o.  jan 2021 
 
De plannen voor de herinrichting van de Tsjerkebleek e.o. zijn weer een stap 

verder. Graag informeren wij u daarover. Als werkgroep zijn we sinds 2018 aan 

het werk om een ontwerp te maken voor de herinrichting. In het najaar van 

2019 hebben wij de plannen voor de herinrichting van de Tsjerkebleek e.o. aan 

u gepresenteerd. U bent toen uitgenodigd om aan te geven wat u van de 

plannen vindt. Er zijn verschillende reacties binnengekomen. Deze reacties zijn 

nu verwerkt in de plannen. Via deze brief informeren wij u op welke punten het 

plan is aangepast. Dit hadden wij graag gedaan met een bijeenkomst. Nu dit 

door de coronamaatregelen niet kan, hebben wij ervoor gekozen u via een 

nieuwsbrief te informeren.  

 

Wat is er tot nu toe gedaan? 

De Werkgroep Tsjerkebleek heeft in 2018 de opdracht van de gemeente gekregen om 

een gedragen ontwerp te maken van de herinrichting van de Tsjerkebleek e.o. De 

Werkgroep bestaat uit bewoners en ondernemers, Plaatselijk Belang en de protestantse 

kerk. Er is vanaf september 2018 gewerkt aan een ontwerp onder deskundige 

begeleiding van adviesbureau Bügel Hajema. In het najaar van 2019 zijn de plannen 

gepresenteerd aan direct omwonenden en ondernemers, en vervolgens aan het hele 

dorp. De Werkgroep heeft inwoners en ondernemers gevraagd om reactie. In het 

afgelopen jaar zijn deze reacties op een rij gezet en besproken met de gemeente. Er is 

bekeken op welke onderdelen het plan wordt aangepast en op welke punten het plan niet 

wordt aangepast. Ook zijn er reacties die niet nu leiden tot aanpassing, maar in de 

uitwerkingsfase bekeken worden. Via deze brief informeren wij u over het aangepaste 

ontwerp. 

 

Op welke punten is het ontwerp aangepast? 

- Er is een plangrens op kaart gezet. Overgangsgebieden naar het centrum die 

belangrijk zijn, zoals Krompaed, Smelle brêge en Boerestege zijn op de kaart 

gezet, maar vallen buiten het plangbied. 

- De keuze voor rode kleur stenen in straat en trottoirs is vastgelegd in het 

ontwerp. 

- Trottoir ter hoogte van Ljouwerterdyk 5-9 wordt niet om de parkeerplekken heen 

gelegd. 

- Voor de Ljouwerterdyk is gekozen voor asfalt met steenprint en klinkers in het 

trottoir. 

Rondom Heechein en VVV-kantoor 

- Het havenkantoor (voorheen het VVV–gebouwtje) blijft. 

- Er is opnieuw gekeken naar het parkeren op en nabij het evenemententerrein en 

de passantenhaven. Er is een schetsvoorstel met een oplossingsrichting gemaakt. 

De schets laat zien op welke manier, rekening houdend met de opmerkingen van 

omwonenden, er voldoende parkeerruimte kan worden gerealiseerd. In het 

voorstel komen de parkeerplaatsen haaks op Heechein 70 te vervallen, evenals de 

parkeerplaatsen tussen de passantenhaven en het terrein van het havenkantoor. 

Daarvoor in de plaats komt er een rij ‘groene parkeerplaatsen’ evenwijdig aan de 

parkeerplaatsen tegenover Heechein 66 – 70 en achter een haag. De haakse 

parkeerplaatsen naast het havenkantoor aan de Ljouwerterdyk blijven. De 



parkeerplekken zijn daar aan de route 

goed in het zicht en hebben meer effect 

dan parkeerplekken verstopt achter de 

bebouwing.  

Boarnswâl 

- De groene berm van de Boarnswâl blijft 

behouden waar het profiel dat toelaat. Tot 

hoever de groene berm mogelijk is moet 

bij de verdere uitwerking blijken. De 

bomen zijn optioneel opgenomen, in de 

besteksfase wordt dit ook verder 

uitgewerkt. 

 

Op de website van Plaatselijk Belang 

(www.akkrum-nes.nl) treft u het aangepaste 

ontwerp aan. Hier zijn de volgende documenten 

te vinden: 

- Reacties en beantwoording;  

     -    Aangepaste ontwerp met profielen; 

- Uitgangspunten voor het ontwerp voor 

wat betreft parkeren. 

 

Wat is het vervolg? 

Met het aangepaste ontwerp zit het werk van de Werkgroep Tsjerkebleek erop. De 

Werkgroep draagt het aangepaste ontwerp over aan de gemeente. Op het moment dat er 

geld beschikbaar wordt gesteld door de gemeenteraad voor de uitvoering, zal het plan 

verder worden uitgewerkt. De gemeente doet dit in overleg met u als omwonenden en 

betrokken ondernemers. De Werkgroep blijft betrokken als klankbordgroep.  

 

Wat is de relatie met de centrumvisie Akkrum die in 2021 gemaakt wordt? 

Samen met Plaatselijk Belang, de VOAN, inwoners en ondernemers maakt de gemeente 

in de eerste helft van 2021 een visie voor hele het centrum van Akkrum. Er lopen al 

verschillende projecten die een plek krijgen in de visie, zoals de nieuwbouw van de 

Poiesz en de herinrichting rond Tsjerkebleek. Maar ook andere bouwstenen waaraan 

gewerkt wordt krijgen een plek in de visie, zoals de bouwsteen waterrecreatie, 

bouwsteen retail en de stedenbouwkundige scan van het centrum. Samen met de 

inwoners en ondernemers wordt bepaald wat belangrijk is voor Akkrum en welke 

projecten als eerste moeten worden uitgevoerd. Want één ding is zeker; er zijn meer 

plannen dan er geld is. Wij nodigen u van harte uit om mee te praten over de toekomst 

van het centrum op de digitale dorpsbijeenkomst die binnenkort zal plaatsvinden zodra 

dat weer mogelijk is gelet op de coronamaatregelen. Via Middelpunt en social media 

wordt u op de hoogte gehouden. 

 

Vragen?  

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de aanpassingen. Stelt u uw vragen 

gerust door een mail te sturen naar: voorzitter@akkrum-nes.nl  Ook kunt u bellen naar 

de voorzitter van Plaatselijk Belang, Aize Wijnstra: 06-22536581. 

 

Werkgroep Tsjerkebleek 

Hans Langedijk, Sintineke Menger, Lieuwe Brolsma, Douwe Wiebe Beek, Kees 

Middendorp, Linda Hof, Johannes Terpstra, Rolf v/d Veer, Douwe Terpstra en Aize 

Wijnstra 
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