
 

 

 

 
 

Verslag van de avondschouw bedrijventerrein Hemrik           

Datum: 16 maart 2015  

Aanwezig: Ondernemers:  

 Berend te Biesebeek (Zi-zz-Art), Klaas 

Hoekstra (Chauffeurs Vereniging Friesland), 

Meine Jongschaap (Integron Group), Marcel van 

Kammen (AK Incasso), Hielke Wiersma (Wiersma 

Verhuur), Tabe Velink (Mazzelshop), Harald 

Stamhuis (Lodema BV), DirkJan en Bernarda van 

Dort (FDL), Wim Terpstra (Technea), Sjoerd 

Boersma (Bedrijfswagenbouw bv) , Berend Knol 

(Autorijschool Knol) 

 

 Bestuur bedrijvenvereniging de Hemrik:  

 Tjisse Bouma (Goinga Kantoorvak & 

inrichting),  Gerke Wispelwey (Buro360 

Adviseur en Accountants), Petra Knol 

(Autorijschool Knol), Harm Mink en Rene 

Kempen (Makro). 

 

 Leden KVO-werkgroep: 

 Cor Bruinsma en Astrid Wassenaar (politie), 

Minke Irving (Brandweer), Ingrid v.d. Heide 

(gemeente, Milieu), Luigi Del Mastro 

(stagiair gemeente, EZ) en Esther Holman 

(gemeente, JVZ) 

 

 Petra Knol en René Kempen maken tevens deel 

uit van de werkgroep KVO. 

 

Afwezig: H. Kiestra, S. Wendelaar-Bonga en S. Lettinga 

(ondernemers werkgroep)         

Kopie: Leden werkgroep KVO Hemrik, 

bedrijvenvereniging  

 

Acties vooroverleg: 

- Rene Kempen heeft een korte presentatie gehouden, met 

name voor de ondernemers die voor de eerste keer 

meegingen met de schouw. 

- Op de website van de bedrijvenvereniging wordt info 

geplaatst over KVO (de maatregelenmatrix) en de VKB-

regeling. 

 



 

 

 

Blad 2 

Acties n.a.v. de avondschouw:  

 

 

1. Verlichting: 

- Bij veel bedrijven is het donker als je aan komt 

rijden. En in stegen (smalle stukken) naast de 

bedrijven is het nog het meest donker geconstateerd. 

O.a. aan de Orionweg bij de Leeuwarder Buig- en 

Vlechtcentrale en achter de Marsweg. En het is 

opvallend donker en onoverzichtelijk bij de 

garageboxen. 

- Op de Siriusweg staat een paal scheef. 

- Op de Froskepôlle is geen verlichting. Er wordt nu in 

avond weinig gebruik gemaakt van dit gebied. Wordt 

als onveilig ervaren. 

- Op veel stukken is gele verlichting aangebracht. Dit 

geeft in sommige straten toch nog een donker beeld. 

Waarom is er gekozen voor gele verlichting?  

- Defecte verlichting: Siriusweg (paal nr. 2), Ceresweg 

(bij UTS, 2 palen), Neptunusweg (paal scheef 

tegenover Spareribs), Planetenlaan (2x). 

 

Actie:  

- gemeente vraagt Ziut lantaarnpalen te repareren  

- gemeente checkt de vraag over gele verlichting 

- communiceren met bedrijven over verlichting op eigen 

terrein (via parkmanager en/of werkgroep). 

 

 

2. Groenonderhoud:  

-  Bij de Aldebaranweg op de Ceresweg is onkruid 

geconstateerd. 

 

 
 

Actie: gemeente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Blad 3 

3. Verkeer: 

- Op het nieuwe terrein achter Haaima is een 

doodlopende weg (uitzoeken of er een bord kan 

komen!) 

- Afslag naar Haaima is een gevaarlijke afslag. 

Oplossing zou kunnen zijn om fietsers hier geen 

voorrang te geven.  

- Er wordt nog steeds aan beide kanten aan de 

Adonisweg geparkeerd, ondanks het bord dat geplaatst 

is. Het is wel veel beter geworden. Idee: bord “niet 

parkeren” herhalen voor de binnenring of een 

onderbord (geldt voor de gehele binnenring). Het 

bord is niet herhaald. Alsnog voorleggen aan 

afdeling Verkeer. 

- Er is een tijdelijk parkeerverbod aan de 

Neptunusweg. Voorstel een parkeerverbod voor beide 

kanten en dan definitief. 

- Bij Neptunusweg t.h.v. nr. 26 worden veel auto’s 

geparkeerd (waarschijnlijk van autobedrijven die 

achter de Neptunusweg zitten.  

Ook is er een auto geparkeerd met lege band en 

deuken. 

- Aan begin Avondsterweg bord plaatsen “doodlopende 

weg” met uitzondering voor fietsers? 

- Aan de Plutoweg staan rood/witte palen langs de weg 

(i.v.m. werkzaamheden). Deze worden vaak omver 

gereden. Kunnen ze ook op de stoep geplaatst 

worden? 

- Op de Planetenlaan zijn de voorsorteervakken en de 

borden voor linksaf te onduidelijk. De borden graag 

verplaatsen naar dichterbij op de Planetenlaan.  

- Kruising Planetenlaan/Zuiderkruisweg is heel druk en 

onoverzichtelijk. Goedkope oplossing zou kunnen 

zijn, de bomen weghalen. 

- Verder wordt de drukte op de Planetenlaan 

vermoedelijk mede veroorzaakt door de sluiproute 

Camminghaburen/Binnenstad.   

 

Actie: gemeente/politie. 

 

 

4.  Brandveiligheid 

- Bij HSV aan de Adonisweg zijn pallets opgestapeld 

tegen de gevel.  

- Bij Marcom Glas, Marsweg 12, ligt open haard hout 

tegen het pand opgestapeld.  

 

Actie: brandweer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Blad 4 

5.  Leefbaarheid 

- Op de Ceresweg naast nr. 10 is het een grote 

rotzooi, met zowel zwerfafval op het eigen terrein 

als ernaast.  

  
 

 

6.  Diversen 

- Op de Junokade staan heel veel containers met oude 

kleding. Hier moet vergunning voor worden 

aangevraagd (checken bij de havenmeester). 

-  Tijdens vorige schouws is ook al aangegeven dat er 

vrachtwagenchauffeurs soms een weekend wachttijd 

hebben om te kunnen lossen. Dit geeft soms lastige 

situaties (o.a. behoeftes in de bosjes). 

Vraag is of er een voorziening gemaakt kan worden 

voor de chauffeurs (toiletten/douchegelegenheid)? 

Ook nu staat er op de Apolloweg een Poolse 

vrachtwagen geparkeerd.  

- Op de hoek bij Bubbles op de Avondsterweg is de 

afslag heel onoverzichtelijk. Oplossing zou kunnen 

zijn betere verlichting aanbrengen en/of een 

pijlbord. Tevens zit er een gat in de weg (met 

kolk). Heel gevaarlijk.  

 

 
 

- Er staan nog hekken open bij verschillende 

bedrijven.  

- Er is vermoeden van illegale bewoning/horeca enz.  

- Bij CSK aan de Pallasweg staat een scheve paal en 

liggen tegels eruit.  



 

 

 

Blad 5 

- Bij Hoogland (kuilopslag) loopt dit jaar de 

vergunning af en wordt niet verlengd?  

 

Actie: gemeente. 

 

  

Algemene indruk en conclusies ten opzichte van de vorige 

schouwen: 

 

De ondernemers die voor de eerste keer mee waren, 

vonden het indrukwekkend. Ze hadden niet verwacht dat 

er zoveel te zien is in de avond en dat er zoveel 

speelt op een bedrijventerrein.  

 

Verder gelden nog steeds een aantal aandachtspunten 

vanuit vorige schouws: 

1. Er is veel verbeterd en ziet er zeker ook opvallend 

veel netter uit dan bij voorgaande schouws (minder 

zwerfafval, weinig hekken open). Is wel blijvend 

aandachtspunt voor gemeente en ondernemers. Hier 

wordt aandacht aan besteed op de website van de 

ondernemers. 

2. Aandachtspunten zijn nog steeds: leegstand, 

verlichting (m.n. dode hoeken) en regels voor 

vrachtauto’s. 

3. Preventief kan je denken aan: hoe voorkom je erger 

(b.v. met toezicht/surveillance). 

 

Iedereen weer bedankt voor zijn/haar bijdrage aan de 

schouw.   

De dagschouw wordt georganiseerd op een ochtend vanaf 07.30 

– 09.30 uur. Datum volgt nog.  


