
Notulen Openbare Jaarvergadering Skoatterwâld 
 
Datum: 7 februari 2018 
Aanwezig vanuit 
wijkraad: 

Anja van Wijk (voorzitter), Sandra Jakovljevic, Cihan Sevince, Marike 
Hettinga (notulist), Gretha Klein Ikkink (aftredend penningmeester), 
Allard Nijdam, Nynke Hoefman 

Overige aanwezigen: ongeveer 75 aanwezigen 
Afwegzig m.k. plaatselijke belangen de Knipe en Oranjewoud, wijkraadsleden Herbert 

Kemme en Erik Stoeten 

 
 
1. Welkom en opening van de vergadering 
 
2. Voorstellen Wijkraadsleden 
 
3. Vaststellen van de agenda 

- ingelast agendapunt 12: afscheid Greta Klein Ikkink en Coby van der Laan 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
- doorgeschoven naar: ingekomen mail over Domela Nieuwenhuisweg 
 

5. Notulen 2017 
- pag 1: Luuk moet Luut worden 
 

6. Jaarverslag 2017 
- Anja licht het jaarverslag toe 
 

7. Financieel verslag 2017 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering) 
- Gretha licht het financieel verslag toe 
- Nav de uitgaven wordt gevraagd wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 

speeltuin 
o Coby van der Laan reageert hierop 

- Verslag kascommissie 
o de commissie vindt de administratie goed op orde, constateert dat er veel geld in 

kas is en adviseert om komend jaar hiervan een deel te besteden 
- oproep tot nieuwe leden: twee mensen melden zich aan: 

o Floris de Wind 
o fam. Van der Wal 

 
8. Website 

- Allard licht de nieuwe website toe 
- vraag vanuit de zaal: ik heb eigenlijk nooit aanleiding om op de website te kijken, kunnen 

er ook automatisch mails verstuurd worden vanuit de website? 
o Allard: ja dat kan wel, goed idee 

- Verzoek: contactgegevens meer prominent op de site 
 
9. Wijkagent 

- Peter van Harten is sinds maart 2017 de nieuwe wijkagent 
- Peter licht toe dat hij op dit moment nog een opleiding aan het volgen is,  
- Er is een verschil tussen een wijk die onveilig is of dat je je als inwoner onveilig voelt. Hoe 

voelt u zich in deze wijk? 
o Er volgt een reactie over wiet-rokende jeugd onder in een parkeergarage 
o Als deze jeugd wordt gevraagd om te vertrekken maar dit niet doet, dan is dat 

het moment om de politie te bellen, aangezien er een bord staat ‘verboden voor 
onbevoegden’. 

https://skoatterwald.nl/wp-content/uploads/2017/01/2017-02-09-VerslagJaarvergaderingSkoatterwald.pdf
https://skoatterwald.nl/wp-content/uploads/2018/01/Jaarverslag-2017.pdf


- in 2017 zijn 380 meldingen gedaan: 
o 7 gestolen fietsen: vaak 
o 7 diefstallen vanuit woningen e.d. 
o 10 diefstallen, oa in de Spil 
o 3 keer huiselijk geweld 
o 11 keer overlast jeugd, vooral bij Bos Tuin & Dier 
o veel meldingen mbt verkeer: tekort aan parkeerplaatsen (hier wordt nu  naar 

gekeken), veiligheid (Oranje Nassaulaan), snelheid, verkeerd geparkeerde auto’s 
(een bekende vrachtwagen, auto’s van ouders die hun kinderen naar school 
brengen). Over de verkeerd geparkeerde auto’s ontstaat veel discussie: 
grasstroken worden hierdoor vernield, stoepen worden bezet gehouden. 

▪ Het is goed om een onderscheid te maken tussen wat de 
verantwoordelijkheid is van de gemeente (inrichting van de wijk, straten, 
grasstroken). 

▪ Vraag: hoe zit het met handhaving bij voetbalwedstrijden? Antwoord: dit 
gebeurt met name aan het begin van het seizoen. 

▪ Er wordt komend jaar opnieuw gekeken naar aantallen parkeerplaatsen. 
▪ Vraag: Wordt er wel gehandhaafd op snelheid? Op de Tjeerd 

Stienstraweg wordt erg snel gereden. Antwoord: Jazeker! We mogen in 
een 30km-zone maar beperkt laseren, maar we proberen zo vaak 
mogelijk. Dit wordt beaamd door een aanwezige: ouders van school 
geven aan dat er inderdaad gelaserd wordt. 

▪ Vraag: Kunnen er verkeersdrempels aangelegd worden in de Oranje 
Nassaulaan? Antwoord: gemeente neemt dit mee. 

▪ Vraag: Kan er ook iets gedaan worden aan de kabels over de weg van 
elektrische auto’s die opgeladen worden. Antwoord: gemeente neemt 
dit mee. 

• Aanvullende vraag vanuit de wijkraad: kan de gemeente met een 
toekomstbestendige visie komen op aantallen laadpalen? 
Antwoord van de gemeente: zo’n visie moeten we samen maken 
met de wijk en wijkraad. 

o 9 keer vernielingen, vooral bij Bos Tuin en Dier 
o 6 keer drugs, allemaal met Heavenly Outdoor 
o 16 keer verward gedrag, 3 à 4 verschillende personen 

▪ een aanwezige geeft de wijkagent een compliment voor het 
doortastende handelen van de wijkagent bij klachten over blaffende 
honden: de wijkagent heeft de honden in beslag genomen na 3 
waarschuwingen 

o 49 keer verdachte situaties: de wijkagent hoort dit graag 
 
 
10. Plannen en aandachtspunten 2018: 
- Vaste activiteiten wijkruimte 

o het ‘koffiedrinken voor senioren’ wordt gewijzigd in ‘koffiedrinken voor de wijk’ 
o Trimloop 

▪ dit jaar zal die zijn op 8 of 15 september 
▪ oproep: tips voor leuke activiteiten op de dag van de trimloop. Graag mailen aan de 

wijkraad 
- Zomeravondwandelingen/wandeling door de wijk 

o Anne Pool geeft aan dat deze op 13 juni en 20 oktober zullen zijn 
- Aandacht voor infrastructurele zaken: A32 

o wijkraad neemt geen standpunt in maar wil graag iedereen van voldoende informatie 
voorzien 

o in 2019 wordt begonnen bij de K. de Poststraat, daarna volgt de zuidkant. Rond 2021 – 2022 
zal alles klaar zijn. Op dit moment wordt er een bouwweg aangelegd die ook de noord- en 
zuidkant met elkaar verbindt. 

o Nav ingezonden mail met vraag over snelheid op de Domela Nieuwenhuisweg: aan het eind 
van deze weg komen ook verkeersdrempels: bij de speeltuin. Bijkomende klacht: het 



bouwverkeer rijdt ook erg snel. Reactie gemeente: hierover zijn instructies gegeven aan de 
aannemer. 

o Tweede punt uit de mail: als je uit een zijweg van de Domela Nieuwenhuisweg komt dan 
moet je van de stoep af om over te kunnen steken. Gemeente vraagt om dit na afloop van de 
vergadering even aan te wijzen op de meegenomen kaart. 

o De verzender van de mail is verkeerskundig adviseur bij een andere gemeente en biedt zijn 
hulp aan in deze wijk. 

- Van der Valk 
o Ook hiervoor geldt: wijkraad neemt geen standpunt in maar wil graag iedereen van 

voldoende informatie voorzien 
- De Spil 

o Wethouder Coby van der Laan: ivm toename aantal leerlingen zijn er meer lokalen nodig. 
WoonFriesland zal De Spil in zijn geheel verkopen. De gemeente koopt het niet omdat er ook 
woningen onder vallen. Er vindt een herindeling plaats zodat optimaal gebruikt kan worden 
gemaakt van alle ruimtes. Zeer waarschijnlijk komt er ook een huisarts. 

o Vraag vanuit de zaal: welke garantie krijgen we dat het geen speculatief object wordt? 
- Openbaar vervoer 

o er is geen OV in deze wijk en dit blijft de aandacht houden van de wijkraad 
o feedback vanuit de zaal: er is veel behoefte aan OV in de wijk. Er is nu een motie 

aangenomen in de gemeenteraad over OV. 
▪ Wethouder Coby van der Laan reageert hierop: college heeft de opdracht gekregen 

van de raad om voor 1 april de stand van zaken terug te rapporteren aan de raad. Er 
is ook onderzoek gedaan naar de OV-knelpunten en die worden inderdaad herkend 
en erkend. 

- Monk overleg (gaswinning) 
o Twee wijkraadsleden nemen deel aan dit overleg waarin gemeente en meerdere wijkraden 

en plaatselijke belangen deelnemen. Vanuit dit overleg is ook contact met Vermillion. 
- Speelplekcommissie 

o De wijkraad wil breder over de hele wijk heen inventariseren waar speelplekken nodig zijn. 
- Glasvezel 

o De wijkraad is hier mee bezig. 
o Toelichting gemeente: de gemeente mag niet investeren omdat het dan zou gaan om 

staatssteun. Gemeentes mogen alleen investeren in gebieden waar commerciële partijen 
niet in geïnteresseerd zijn.  

 
11. Inventarisatie en belangstelling projecten voor de wijk 

- enkele geïnteresseerden melden zich 
 
12. Afscheid van Gretha Klein Ikkink en Coby van der Laan 

- zowel de voorzitter van de wijkraad als de wethouder spreken Gretha toe en danken haar 
voor haar inzet voor zowel Skoaterakker als de wijkraad 

- Ook de wethouder ontvangt als dank een bloemetje omdat ze deze keer voor het laatst is. 
 
12b Rondvraag 

- Meerdere aanwezigen klagen over het afval bij de vaste containers bij de ingangen van 
de wijk. Het dringende advies is om de gemeente te bellen als er afval ligt, dan wordt het 
opgehaald. 

- Vraag vanuit de zaal: het aantal leerlingen neemt sterk toe, hoe wordt hier gedurende 
schooltijden speelplek voor gecreeerd? 

o reactie van de wethouder: vaak wordt er dan gerouleerd met speeltijden: niet 
alle kinderen tegelijk 

o de voorzitter geeft aan dit ook mee te nemen in het overleg met de scholen 
o een aanwezige vanuit de ouderraad vraagt wat de gemeente hier aan kan doen, 

meer speelplekken creëren 
- Vraag vanuit de zaal: we horen niets meer op onze klachten over de lichtreklame op het 

Abe Lenstrastadion. Het zou fijn zijn als het minder fel zou worden en als er minder snel 
gewisseld zou worden van reklame: de wisseling is nu elke 10 seconden. 



- Is er nog iets terechtgekomen van de supermarktplannen?  
o Nee 

- Zijn er wettelijke regels voor de maximale periode van het laten staan van de Kliko’s aan 
de weg? 

- Aanvullend hierop: Omrin heeft ook een fout gemaakt met de nieuwe planning en de 
registratie daarvan in hun app 

- Een aanwezige vraagt of er iets gedaan kan worden de geluidsoverlast van de afritten. De 
gemeente neemt dit mee. 

o Annie Stelma leest voor wat er aan correspondentie is geweest tussen gemeente 
en rijkswaterstaat over geluidsoverlast van de A32 en A7. Uit onderzoek blijkt dat 
er onder alle normen qua geluid en fijnstof gebleven wordt. Daarnaast blijkt dat 
een andere laag asfalt (ZOAB) het geluid kan laten verminderen; dit effect is 
groter dan het verlagen van de snelheid naar 100 km/uur. Hoewel het geluid nog 
niet in de buurt van de maximale norm komt, is er nu wel gevraagd om te kijken 
naar een andere laag asfalt. Dit kost wel enkele miljoenen. Dit zou een 
uitzondering zijn. Wordt vervolgd. 

- Hoe staat het met het onderhoud van de straten? Met name de nieuwe straten 
Regentesselaan en Stadhouderlaan. Gemeente reageert: er zijn meer meldingen 
binnengekomen. Voorlopig wordt er nog gebouwd dus is het lastig. Er zal al wel een 
stoep aangelegd worden zodat voetgangers goed over kunnen komen. 

 
 
13. Sluiting 

- de voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 21:40 de vergadering 


