
 

 

Verslag openbare vergadering Wijkraad Parkwijk -
Zuiderpolder - Penningsveer                                                                                                    
Plaats: Reinaldahuis                                                      Datum: 2022-09-06 
 
      Aanwezig:  
Ronald Fukken (voorzitter wijkraad) Wim Kleist (vice voorzitter/penning -  
meester)  Guido Schols, Henk de Bruijn, en Jan Wakker, (wijkraadsleden) Lies van 
Eeken en Mieke Alders, ( gastvrouwen) Wendy Dijkstra (vormgeving wijkkrant) 
Erik van der Leij (notulen). 
     Afwezig: 
Leida Hakkenbrak (secretaris) Edwin Hein (webmaster) Mida Koelman, Daphne 
Huysse en Hilde Prins (adviseurs wijkraad) en Joyce Jacobsz (notulist). 
 
    Gasten: 
Wim van Seggelen, Femke de Leeuw,C. Cornelissen, R. Cornelissen, John Steffens, 
Irene Helmond, Hugo en Tineke Limbach, Rik van Kempen, Marja de Bruijn, 
Richard Lagerweij, Pieter Verweij, Els van Looij. 
 
1. Opening:    
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
2.    Agenda: 
Agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen. 
3.    Mededelingen: 
De voorzitter toont een overzicht van de stadsdelen die onder de Wijkraad vallen. 
4.    Verslag vorige vergadering; 
Geen op - of aanmerkingen. 
5.     Samenstelling bestuur: 
Zie bij punt aanwezig en afwezig. 
6.    Stand van zaken, ontwikkelingen en activiteiten van de Wijkraad: 
       a. De participatie van het Domus is slecht verlopen. We hopen dat bij het 
Oostpoort- project dat beter zal verlopen en de wijkraad actief bij het project wordt 
betrokken. In een gesprek met de Gemeente is dit toegezegd samen met Politie, 
Beheer en Handhaving.  
    b.   Wijkraden Oost:  Er komen binnenkort gesprekken over hoe verder. 
   c.   Groot onderhoud Zuiderpolder gaat van start met de vraag om meer 
aandacht voor het 30/km gebied, het slechte wegdek in de Vincent van Goghlaan en 
een betere inrichting van de wijk. 
 



 

 

  d.     Bernhardlaan: Akkoord met versmalling van de Pr. Bernhardlaan naar 
2 - rijstroken en verbetering van de 3 - oversteek-punten. 
Er is een plan voor een digitale inspraak. Naar het oordeel van de Wijkraad is dit 
geen participatie. Er zal worden aan gedrongen op echte participatie. 
e.     Beatrixplein:  Het overleg gaat binnenkort ook van start. 
f.     Oostpoort/Station Spaarnwoude: Het Postzegel-bestemmingsplan voor 
kavel  1 f wordt voor getrokken. Er worden problemen met parkeren voorzien.    
Voor het hele plan is een overleg-cyclus voorgesteld. Tot nu toe vindt de Wijkraad 
het een bar slecht plan. 
g.    Opvang locatie voor vluchtelingen bij IKEA: Volgens de Gemeente kan 
het later misschien geschikt worden voor studenten en/of statushouders of 
woningbouw. 
h.    DOMUS+:  Mogelijkheden voor een bezwaarprocedure en een rechtszaak 
onderzoeken. 
i.  Reinaldapark:  Het onderhoud van het park is slecht waardoor de toestand 

van het park veel te wensen over laat. Natte plekken geven problemen. De 
Wijkraad-werkgroep heeft een suggestie gedaan. 

7.    Wat verder ter tafel komt:  Er komen complimenten over de Wijkkrant. 
Graag, indien mogelijk, namen bij artikelen. De voorzitter vraagt mensen zelf een 
stukje te schrijven. 
Klacht over hekjes dwars op het fietspad dat door de Zuiderpolder loopt. Landelijk 
wordt er ook geklaagd over paaltjes midden op fietspaden. 
Er wordt geklaagd over geluidsoverlast tot diep in de nacht m.n. in de 
Zuiderpolder 
Er is een waarschuwing voor Botulisme; laat dode vis liggen ! 
8.    Sluiting:   Rond 2200 uur sluit de voorzitter met dank aan allen de 
vergadering, en wenst iedereen wel thuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


