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Parkeren in Skoatterwâld
Skoatterwâld is een mooie, groene wijk

- Auto’s in de groenstrook belemmeren de

en dat willen we graag zo houden. Maar

afvoer van regenwater in de bermen.

er komen steeds meer auto’s bij in de

- De groenstroken dragen bij aan het groene

wijk. Veel wijkbewoners ervaren

karakter en de biodiversiteit in de wijk.

daardoor parkeeroverlast. Er geldt nu
een parkeerverbodszone. Dit betekent

Er komt een aantal parkeerplaatsen bij

dat u alleen mag parkeren op de

Op de Mauritslaan ten zuiden van de Oranje

aangegeven plekken. De gemeente heeft Nassaulaan zijn structureel te weinig
samen met de Wijkraad Skoatterwâld

parkeermogelijkheden. Hier maken we van

gesproken over mogelijke

bestaande verharding een aantal

parkeeroplossingen. Reacties van

parkeervakken. We leggen alleen extra

wijkbewoners tijdens de jaarvergadering parkeerplaatsen aan, waar het echt nodig is.
zijn daarin meegenomen. In deze brief

Dit doen we om de wijk zo groen mogelijk te

leest u welke maatregelen we gaan

houden. Soms kunt u dus niet voor uw eigen

nemen.

huis parkeren, maar kunt u een stukje
verderop uw auto wel kwijt.

In een aantal gebieden in de wijk is de
parkeerdruk hoog

Vanaf november 2021 gaan we

In één geval is er een structureel tekort. We

handhaven op het parkeerverbod

zien echter ook dat er in de groenstroken

BOA’s en politie gaan boetes uitschrijven

geparkeerd wordt, terwijl er wel vrije

voor parkeren waar dat niet is toegestaan.

parkeerplekken zijn. Ook zijn er straten waar

Een noodzakelijke maatregel, omdat de

geen hoge parkeerdruk is. Dit zijn de

overlast grotendeels wordt veroorzaakt door

belangrijkste uitkomsten van het

gedrag van de wijkbewoners.

parkeeronderzoek, wat de gemeente heeft
laten uitvoeren in juni 2020.

Uitgangspunt is parkeren op eigen
terrein

U mag niet parkeren in bermen en

Wellicht is dit niet (meer) bekend bij alle

groenstroken

wijkbewoners. Sommige bewoners hebben

We zien dat er regelmatig geparkeerd of

hun oprit veranderd in tuin. Of ze maken

gereden wordt in de groenstroken langs de

geen gebruik van de oprit. Zij parkeren op

lanen. Wij roepen op om dit niet meer te

een openbare parkeerplaats, waardoor er

doen. Dat heeft een aantal redenen:

minder openbare parkeerplaatsen

- In de groenstroken langs de lanen ligt een

beschikbaar zijn. Het verwijderen van de

drainagesysteem. Dit systeem zorgt voor de

oprit is niet toegestaan. In de notariële akte,

afvoer van het regenwater. De drainage kan

die een koper heeft ondertekend toen de

kapot gaan als auto’s er overheen rijden. Op

woning werd gekocht, staat dat het verplicht

termijn kunnen hierdoor ook de bomen

is een parkeervoorziening op eigen terrein in

doodgaan.

stand te houden. Binnenkort krijgen

- De auto’s verdichten bovendien de berm.

bewoners die hun parkeervoorziening op

Dit is slecht voor de groeiomstandigheden

eigen terrein hebben verwijderd hierover een

van de bomen.

brief. Wij roepen hen op de situatie in de

originele staat ter herstellen. Hierdoor

ook overwegen om de papier- en/of gft-

vermindert de parkeerdruk op straat.

container gezamenlijk met uw buren te
gebruiken. De ongebruikte containers levert u

We blijven de situatie volgen

dan in bij Omrin. Daarnaast kan een ‘Ja/Nee’-

De Wijkraad en de gemeente gaan na vier

of ‘Nee-Nee’-sticker u veel papierafval

maanden onderzoeken of de maatregelen

schelen. U haalt de sticker gratis op bij de

effect hebben gehad. Indien nodig doen we

balie van het gemeentehuis.

ook een nieuw parkeeronderzoek.
Neem contact op als u nog vragen heeft
Wanneer de maatregelen niet helpen

Dit kan bij de afdeling Verkeer van de

overweegt de gemeente de

gemeente Heerenveen, via:

parkeerverbodszone op te heffen

verkeer@heerenveen.nl of 14 0513. Of bij de

Auto’s mogen dan overal in de wijk op straat

Wijkraad, via: info@skoatterwald.nl.

parkeren. Maar alleen als ze daarbij niet
hinderlijk of onveilig parkeren. En met
uitzondering van de straten waar dat niet
toepasbaar is. Het is dan nog altijd niet
toegestaan om in de groenstroken te
parkeren.
Deze maatregel heeft gevolgen voor het
uiterlijk van uw wijk. Op verzoek van de
Wijkraad worden de maatregelen zoals
benoemd in deze brief daarom eerst
uitgevoerd.
Tot slot vragen we aandacht voor de
afvalcontainers
We zien dat er regelmatig afvalcontainers
voor langere tijd op de stoepen staan. Dat is
vervelend voor mensen die de stoep
gebruiken. Containers mogen alleen op de
dag dat ze geleegd worden aan de straat
geplaatst worden. We vragen u om de
containers niet onnodig op stoepen of op
achterpaden te laten staan, waar ze de
doorgang belemmeren. Ook hier gaan BOA’s
en politie op handhaven.
U kunt uw weinig of ongebruikte
container ook inleveren
Bij kleinere percelen of huishoudens kunt u

