
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF 2-2019 WIJKVERENIGING EMMAKWARTIER 

 
 
 
Wederom een nieuwe nieuwsbrief met feitjes en weetjes uit het Emmakwartier met o.a. aandacht voor een aantal evenementen 
die we net hebben gehad en de aanloop naar het grote jaarlijks terugkerende wijkfeest op zaterdag 6 juli as. Het aantal leden 
van de wijkvereniging groeit gestaag, er melden zich nieuwe wijkbewoners aan en ook mensen die al langere tijd in het 
Emmakwartier wonen, welkom allemaal! 

 
LIEF EN LEED 
In de Julianastraat hebben Coy en Thijs een zoon gekregen: Moa, de familie De Boer heeft een dochter gekregen: Lucy en is Zep 
geboren, zoon van Sanne en John. In de Van Everdingenstraat is Bouke geboren, zoon van Ed en Susan en in Tesselschadestraat 
is Mara geboren, dochter van Peter en Irene Stikvoort. Van harte gefeliciteerd allemaal! En wat ontzettend leuk dat er zoveel 
nieuwe bewonertjes bij gekomen zijn. 
Helaas zijn er ook wijkbewoners overleden: Piet Oldenburger uit de Steijnstraat en Laura van Kesteren uit de Van 
Everdingenstraat. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

 
CONTRIBUTIE EN WIJKFEEST 
Een dezer dagen komt uw straatvertegenwoordiger aan de deur om de contributie op te halen. Naast het ophalen van de 
contributie zal hij/zij ook vragen of u zich als vrijwilliger wilt inzetten voor het wijkfeest, zaterdag 6 juli as. van 12:00 - 23:30 u. 
We hebben altijd heel veel mensen nodig om te helpen bij de diverse activiteiten. U kunt zich opgeven bij uw 
straatvertegenwoordiger of u kunt zich aanmelden via machteldschoone@gmail.com. Het vrijwilligers rooster wordt u dan op tijd 
toegestuurd! Mensen die achter de bar willen staan moeten wel boven de 18 jaar zijn, mensen jonger dan 18 jaar zijn uiteraard 
ook van harte welkom als vrijwilliger! De organisatie is druk bezig om er weer een prachtig wijkfeest van te maken voor jong en 
oud. Meer informatie vindt u in het feestboekje dat ruim voor 6 juli bij u op de mat ligt. 
 

WEBSITE 
Wist u dat u kunt adverteren voor €25 per jaar op de website van het Emmakwartier, www.emmakwartier.nl.  Interesse? U kunt 
zich aanmelden via de website. 
 

OPZOOMEREN 
Wat was er een groot enthousiasme voor deze groene activiteit. Er waren zelfs mensen die te laat kwamen om plantjes voor hun 
straat mee te nemen, zo hard ging het! Misschien volgend jaar nog meer plantjes? Dit jaar was er een springkussen geregeld en 
bij een kopje koffie met een koekje kon er lekker over het groen in de wijk gepraat worden. Stadswerk, Marien en Jeroen van 
Koekenbier bedankt voor de planten, de omlijsting en goede organisatie. Volgend jaar weer! 



 

 

 
 
ROMMELMARKT 
Ondanks de aangepaste route was het weer een gezellige en gemoedelijke rommelmarkt. Mylene, Jeroen en Jacco bedankt voor 
de organisatie en de leuke poster. Jammer genoeg heeft organisatie toch wel wat klachten ontvangen over de route en waren er 
wat problemen met mensen die niet voor hun huis konden staan. In verband met de planning voor de herinrichting van de wijk 
en de daaraan gekoppelde vergunning was dit jaar een ander parcours noodzakelijk. Dat ten tijde van de Rommelmarkt bleek 
dat een aangepaste route niet nodig was kon de organisatie niet voorzien. Er zit nou eenmaal regelgeving aan het organiseren 
van evenementen waar wij ons als vereniging aan hebben te houden. Vergunningen moeten minimaal 10 weken van tevoren 
aangevraagd worden. Volgend jaar wordt er weer in mei een rommelmarkt georganiseerd. 
 

PARKEREN 
Bestuursleden Jacco de Vries en André Raven hebben in de laatste vergadering met de straatvertegenwoordigers besloten om 
met de gemeente te gaan praten over het aanhoudende parkeerprobleem in de wijk en de verwachte verergering hiervan als 
straks het NoordWest Ziekenhuis gaat verbouwen en daar een lange tijd geen parkeervoorziening is. Wordt vervolgd! 

 
NIEUWE STRAATVERTEGENWOORDIGERS 
We heten de nieuwe straatvertegenwoordigers mevrouw Van de Berg voor de Blekerslaan en Ron Koppies voor de 
Nieuwlandersingel van harte welkom. Alle straten zijn nu voorzien van 1 of 2 straatvertegenwoordigers. Ron heeft het stokje 
overgenomen van Ed de Wit die jarenlang straatvertegenwoordiger is geweest. Dank je wel Ed voor alle hulp!  

 
30 KM/UUR 
In de wijk mag niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur! Helaas wordt er door bewoners en bezoekers van de wijk 
vaak veel te hard gereden. Door de herinrichting en werkzaamheden lopen we af en toe een beetje vast in de straten maar dat wil 
niet zeggen dat je dan maar met een te hoge snelheid tegen het verkeer in moet gaan rijden. Dit is een grote zorg voor heel veel 
wijkbewoners. In de wijk wonen veel kinderen. Door te hard rijden is het wachten op de dag dat er iemand wordt aangereden. 
Spreek mensen erop aan als ze te hard rijden en probeer zelf ook rustig te blijven als het ergens vast staat in de wijk of een straat 
afgesloten blijkt. De ½ minuut tijdverlies maakt toch niets uit op een mensenleven? 
 

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING 
U kunt zich aanmelden via de website www.emmakwartier.nl, of u kunt langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger, deze staan 
vermeld op de website van de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar. 
 
Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen die de wijkvereniging aangaan? Deze kunt u doorgeven via onze website. Klachten 
over o.a. straatmeubilair en kapotte verlichting kunt u aangeven bij de Gemeente Alkmaar, via verbeterdebuurt.nl, of via de 
BeterBuiten app, gratis te downloaden via Google Play store, App Store of Windows Phone Marketplace. 
Volgt u de Facebookpagina Emmakwartier Alkmaar al?  

 


