
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF 3-2018 WIJKVERENIGING EMMAKWARTIER 

 
 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van het Emmakwartier 2018. We gaan de winter in maar niet voordat we terugkijken op een 
geweldig Wijkfeest. Wat hebben we een plezier gehad met het geweldige stratenspel en de overige activiteiten voor jong en oud. 
Nogmaals veel dank aan alle vrijwilligers en de organisatie van het stratenspel de ‘Emmalympics’. De trotse winnaar, Team 
Costerstraat, valt de eer ten deel om het stratenspel voor het komende wijkfeest te organiseren. We wensen Team Costerstraat 
heel veel succes en plezier met de voorbereidingen. 
 
STRAATVERTEGENWOORDIGERS EN BESTUUR 
Alle straten zijn inmiddels voorzien van een straatvertegenwoordiger en daar zijn we hartstikke blij mee. De Costerstraat wordt 
namens de wijkvereniging vertegenwoordigd door Wim Siemerink en Wilma Sonnema, de nieuwe straatvertegenwoordiger voor 
de Tesselschadestraat is Benita Prins. José Knippen heeft in Mylène Meijer een opvolger gevonden om haar taken als straat-
vertegenwoordiger over te nemen. We zijn José zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor de wijk. Daarnaast is ook Maike 
Rietema toegetreden als straatvertegenwoordiger voor De Nieuwe Emma. Ook in het bestuur zijn er een paar wijzigingen. We 
mogen Jacco de Vries verwelkomen als algemeen bestuurslid en Coy van de Meulen zal Machteld Schoone per 1 januari 2019 
vervangen als penningmeester. Ook voor andere wijkbewoners bestaat er de mogelijkheid om als nieuw bestuurslid gekozen te 
worden tijdens de komende jaarvergadering op woensdag 16 januari 2019. Wilt u actief betrokken zijn bij de wijk, zich 
kandideren als voorzitter, algemeen bestuurslid, of zich als vrijwilliger inzetten bij de evenementen in de wijk? Meld u aan via de 
website van de wijk https://www.emmakwartier.nl. 
 
HERINRICHTING EMMAKWARIER 
Het werk vordert gestaag en ligt volgens de aannemer op schema. Stadswerk072 heeft na verschillende verzoeken van bewoners 
besloten de Roemer Visscherstraat alsnog mee te nemen in de herinrichting van het Emmakwartier. Dit komt mede door het feit 
dat de herbestrating van de stoepen slecht is gebeurd na de werkzaamheden aan de kabel, gas - en elektra leidingen. Er hebben 
ons meerdere klachten bereikt van bewoners van de Costerstraat over de verkeersveiligheid, de staat van de stoepen en de 
vervuiling van de auto’s onder de bomen geparkeerde auto’s. We hebben als wijkvereniging deze klachten neergelegd bij 
Stadswerk met het verzoek of zij hier iets aan kunnen doen. Een nader overleg hierover tussen de wijkverenging en Stadswerk 
vindt op zeer korte termijn plaats. Voor klachten met betrekking tot het werk voor de herinrichting kan iedereen overigens terecht 
bij de toezichthouder van Stadswerk: de heer Oostermeijer, koostermeijer@stadswerk072.nl,  06-46223876. Mocht u er via de 
toezichthouder niet uitkomen, of als u tips heeft kunt u Jeroen Teitsma hierover mailen via het contactformulier op de website 
van de Wijkvereniging of werkaanemmakwartier@gmail.com. Jeroen Teitsma heeft namens de wijkvereniging geregeld overleg 
met de aannemer en Stadswerk over de allerhande zaken in het kader van de herinrichting van de wijk.  
 



 

 

WERKGROEP VEILIGHEID 
Tijdens de afgelopen wijkvergadering is besloten om vanwege het harde rijden in met name de Costerstraat en de Van 
Everdingenstraat een werkgroep in het leven te roepen, die zich gaat buigen over oplossingen voor de verkeersveiligheid op deze 
twee plekken en voor de rest van de wijk. Binnenkort zult u hier meer over vernemen. 
 
ALS ELKE SECONDE TELT 
Per jaar krijgen in Alkmaar 80 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand (hartfibrillatie). Ook in onze wijk en in de nabije 
omgeving zijn AED’s (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig om hierbij snel hulp te kunnen bieden. 
Met een AED wordt een elektroschok toegediend zodat het hart weer het juiste ritme krijgt. De AED’s zijn 24 uur per dag 
beschikbaar, ze worden ingezet via een 112-melding en gebruikt door de opgeroepen burgerhulpverleners. Waar de AED’s zich 
bevinden kunt u via deze link bekijken: 
https://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/product/mo/files/p_66585.pdf 
 
WEBSITE 
De informatie op onze website https://www.emmakwartier.nl is weer helemaal up-to-date. Mocht u iets via de website willen 
delen met de rest van de wijk dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op de website.  
 
KERTSBORREL 
Via deze weg nodigen we alle wijkbewoners, jong en oud, van harte uit voor een gezellig samenzijn op 16 december vanaf  
16:00 u. in Grand Café Koekenbier aan de Kennemerstraatweg 16. Voor de jongsten onder ons is er genoeg te doen en voor een 
hapje en een drankje wordt gezorgd. We hopen velen van u te verwelkomen om elkaar beter te leren kennen. 
 
EMMAKOOR  
Vanaf Januari begint het Emmakoor o.l.v. Daisy Scholten op de woensdagavonden met repetities in de Kennemerpoort school. 
Lijkt het u leuk om gezellig en ontspannen met uw buurtgenoten te zingen? Geef u dan op via zangstudiocantus@gmail.com 
 
ACTIVITEITENKALENDER 2019 
Jaarvergadering (openbaar)   di. 12 feb  
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering di. 19 feb. 
Bestuursvergadering    di. 14 mei  
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering di. 21 mei 
Opzomeren     za. 13 april 
Rommelmarkt     zo. 19 mei 
Wijkfeest (hoogstwaarschijnlijk)   za. 6 juli  
Bestuursvergadering    di. 27 aug.  
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering di. 3 sept. 
Bestuursvergadering    di. 12 nov.  
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering di. 19 nov. 
Kerstborrel     zo. 15 dec. 
 
 
LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING 
U kunt zich aanmelden via de website, of u kunt langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger. 
Het lidmaatschap kost slechts € 5,- 
 

 
 
 
 



 

 

BEWAARPAGINA 
 
 
BESTUUR 
Voorzitter  : Friso Schoone, Toussaintstraat 9  
Secretaris  : André Raven, Steijnstraat 10   
Penningmeester  : Machteld Schoone, Toussainstraat 9 / Coy van der Meulen, Julianastraat 19  v.a. 01-01 2019 
Bestuurslid  : Jacco de Vries, Julianastraat 20 
Emailadres Bestuur : bestuur@emmakwartier.nl 
 
STRAATVERTEGENWOORDIGERS 

Straatvertegenwoordiger Blekerslaan:   Martijn Hylkema, Blekerslaan 7 

Straatvertegenwoordiger Elisabethtuinen:   Ria Krab, Elisabethtuinen 32 

Straatvertegenwoordigers Costerstraat:  Wilma Sonnema, Costerstraat 11 /  Wim Siemerink, Costerstraat 9 

Straatvertegenwoordiger Emmastraat v.a. nr. 89:  Daisy Scholten, Emmastraat 67 

Straatvertegenwoordiger Emmastraat t/m nr. 87:  Alfons Zeinstra, Emmastraat 63 

Straatvertegenwoordiger Hofdijkstraat:   Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3 

Straatvertegenwoordiger Kennemerstraatweg:  Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47 

Straatvertegenwoordiger Paul Krugerstraat:   Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11 

Straatvertegenwoordiger Roemer Visscherstraat:  Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6 

Straatvertegenwoordiger Tesselschadestraat:   Benita Prins, Tesselschadestraat 14 

Straatvertegenwoordiger Van Everdingenstraat:  Mylene Meijer, Van Everdingenstraat 9 

Straatvertegenwoordiger De Nieuwe Emma:  Maike Rietema, Emmastraat 10-D 

Straatvertegenwoordiger Julianastraat:   Saskia Winder, Julianastraat 16 

Straatvertegenwoordiger Nieuwlandersingel:   Ed de Wit, Nieuwlandersingel 70 

Straatvertegenwoordiger Steijnstraat :   Martin Streefland, Steijnstraat 49 

Straatvertegenwoordiger Toussaintstraat:   Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14  

 
WIJKAGENT 
De politie Alkmaar heeft Döndü Kilic aangesteld als wijkagent voor het Emmakwartier. Döndü is bereikbaar via tel. nr. 0900-8844.  
U kunt bij haar terecht bij overlast, klachten en tips over de openbare veiligheid. 
 
GEMEENTELIJK AANSPREEKPUNT 

Vanessa Zonneveld is namens de gemeente Alkmaar de nieuwe Gebiedsconsulent voor Het Emmakwartier. Zij is elke donderdag 
aanwezig in Buurthuis De Blekerij, Blekerskade 16, 1814 TJ Alkmaar en is ook bereikbaar via email: VZonneveld@alkmaar.nl. 
Vanessa is het aanspreekpunt voor allerlei gemeentelijke aangelegenheden die zich in het Emmakwartier voordoen. 


