Dagschouw Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein De Hemrik
Datum: 5 juni 2018
Aanwezig:
Deelgebied 1: Sander Lap, Andre Vellema, Roeland Haar (ondernemers),
Rob Stol (politie) en Ingrid v.d. Heide (gemeente)
Deelgebied 2: Petra Knol, Bernarda Reijneker, Klaas Hoekstra, Frank
Julius, Linda v.d. Linden (ondernemers), Liselotte Tijmes (politie) en
Marc Dekkinga (gemeente)
Deelgebied 3: Tjitse Bouma, Wim Terpstra (ondenemers), Cor Bruinsma
(politie), Simon Bouwma en Esther Holman (gemeente)
Deelgebied 4: Harm Mink, Arne Brouwers, Bert Olde Olthof (ondernemers),
Astrid Wassenaar (politie) en Jaap Ridder (gemeente)
Deelgebied 5: René Kempen, Klaas Fokkema (ondernemers), Annemarie
Schrale (politie) en Hylke Faber (gemeente)

De werkgroep KVO De Hemrik heeft op 5 juni 2018 de jaarlijkse dagschouw
gehouden op het bedrijventerrein. De schouw heeft plaatsgevonden in 5
deelgebieden. Per deelgebied zijn een werkgroeplid, ondernemers uit het
desbetreffende deelgebied en een vertegenwoordiger van politie en
gemeente meegelopen.
Per deelgebied is een schouwverslag met foto’s gemaakt.
Dit is een compleet verslag op thema uitgewerkt.
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Verslag op thema:
Groen en zwerfafval:
Deelgebied 1:
- Maaibeleid gemeente: vaker onkruid weghalen op de stoep en ook klein
strookje langs de rand maaien.
- Paaltjes op de Adonisweg (t.h.v. Andre Vellema) zijn kapot (staan op
de hoek van de straat voor vrachtwagens). Is al vaak melding
gemaakt.
Deelgebied 2:
Bij de uitrit van Fitplan het bord wat lager; neemt zicht weg.
Deelgebied 3:
- Hoek Icarusweg-Apolloweg: voetpad loopt niet door, gras vervangen
door voetpad?

- Berm Mercuriusweg Bo-Rent zuidzijde: aanpakken
groenstrook/bestrating?
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- Polluxweg 2: gras tussen de tegels en wildgroei bij hekwerk

- Pallasweg 14: pand staat te huur, wildgroei tussen verharding

- Pallasweg 26: wildgroei berm
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- Aldebaranweg tussen 10 en 12: hoge wildgroei

- Hoek Aldebaranweg-Pallasweg is het bord niet te zien: gras klepelen?

Deelgebied 4:
- Antarisweg: betreft rommel dat bij de Wijde Greuns achterblijft als
de jeugd heeft gezond en gezwommen. Op deze weg staan drie
prullenbakken die door Omrin 2x per week worden geleegd.
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- Antarisweg: overhangende takken op het fietspad aan het Woudmansdiep

- Poolsterweg: zou je stoepen kunnen verbeteren zodat werknemers
veilig een ommetje kunnen maken.

- Poolsterweg: veel onkruid aan de kant en slechte stoepen
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- Planetenlaan: de bomen belemmeren het zicht vanaf de Zuiderkruisweg

- Kruispunt Venusweg/Zuiderkruisweg: is zelf deels gemaaid door een
ondernemer (aandacht aan geven)
Deelgebied 5:
- Naast Fokkema ligt een braakliggend terrein: eigenaar wil niet
maaien
- Ceresweg: groeit het groen over de weg over de parkeerruimte.
Bestrating en kabels:
Deelgebied 3:
- Mercuriusweg tegenover Edelstomerij Miedema: losse tegels herstraten

Deelgebied 4:
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- Avondsterweg: tussen de Praxis en Mr. Bubbles zit een rare kronkel
in de weg. Misschien markering aanbrengen?

Deelgebied 5:
- Tegenover nr. 34 puim en boom in de tuin en losliggende tegels.
- Ceresweg nr. 28 losliggende kabel stroomkabel Vlietstra
- Ceresweg nr. 30 losliggende stenen
- Ceresweg nr. 32 losliggende kabels
- Terrein GEA aan Jupiterweg veldje maaien. Hoek GEA kabels los uit de
grond.
Slecht onderhoud eigen terrein:
Deelgebied 3:
-

Slecht onderhoud Mercuriusweg 4 en 6

Foto nov. 2017
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- Polluxweg 2a Auto Export Africa: slecht onderhouden terrein

- Polluxweg 2: schilderbeurt zeer gewenst

Deelgebied 4:
- Ceresweg 8: al jaren een rommeltje
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- Ceresweg 12: RCW Bikes, niet de mooiste aanblik

Deelgebied 5:
-

Open kavel Ceresweg met begroeiing onder het hek door.

Inbraakgevoelige punten:
Deelgebied 1:
- Jupiterweg 32 zit een gat in het hek.
Deelgebied 5:
- Blijkt dat er een nieuwe inrit van GEA gemaakt wordt, waarschijnlijk
een deel van pand verkocht, je kan nu makkelijk onder het hek
doorkruipen.
- Bij GEA makkelijk materiaal weg te nemen, hek is demontabel en goed
bereikbaar vanaf de straat.
- Naast Wasco-hek kan je makkelijk overheen klimmen of doorheen.
- Aan de oeverkant naast nr. 52 Cereseweg, gemakkelijk naar de buren
over te steken.
- Aanhanger naast V&H, waar gasflessen opgeslagen staan, staat
makkelijk om mee te nemen.
Verlichting:
Deelgebied 2:
- In donkere periodes zeer slechte verlichting
Verkeer/Parkeren:
Deelgebied 1:
- Overlast Junokade: duidelijk zichtbaar te hard rijden door strepen
op de weg (is inmiddels actie op genomen).
- Parkeerbeleid op rijbaan Plutoweg t.h.v. Auto Cammingha: bij laden
en lossen kan ander vrachtverkeer niet passeren (daar komen grote
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vrachtwagens of oplegger; kunnen niet op eigen terrein; te klein.
Daardoor wordt op openbare weg gelost; het is daar niet breed. Evt.
instellen aan 1 kant lossen?
- Parkeerbeleid Adonisweg: wordt aan beide kanten geparkeerd;
handhaven? Staat wel een bord dat er aan 1 kant geparkeerd mag
worden (binnenring mag niet geparkeerd worden).
Deelgebied 2:
- Overlast van auto’s Seepma op openbare weg. Wijkagent heeft als eens
actie ondernomen.
- Jupiterweg/Orionweg langs het spoor overlast van te snelle auto’s
Deelgebied 3:
- Hoek Saturnusweg/Mercuriusweg: onoverzichtelijke situatie door
hekwerk

Deelgebied 4:
- Poolsterweg-Zuiderkruisweg: het is geen mooie aanblik maar in
tegenstelling tot een opmerking in de enquete is het, ondanks de
gele keet, een overzichtelijk kruispunt
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- Fietspad Planetenlaan: bord ontneemt naar links het zicht voor
fietsers.

- Hoek Venusweg/Zuiderkruisweg: op dit kruispunt worden auto’s
geparkeerd door Bibliotheekservice Fryslan?
Illegale bewoning:
Deelgebied 1:
- Duidelijk illegale bewoning zichtbaar op Neptunusweg en Adonisweg.
Brandveiligheid:
Deelgebied 3:
- Castorweg 29: opslag en plaatsen container met 16 m2
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Deelgebied 4:
- Zuiderkruisweg: t.h.v. nieuwbouw van FOV: brandput die hoger ligt
dan de stoep.
- Jachthaven, pallets tegen het gebouw aan, achterzijde waterkant.

Diversen:
Deelgebied 1:
- Uranusweg/viaduct: wateroverlast bij veel regenval
- Overlast van stenen vanaf het station. Ligt bij Buikema op het
terrein.
Deelgebied 4:
- Toegangshek Froskepolle: is niet toegankelijk voor scootmobielen en
kinderwagens. Ook een volle prullenbak bij de ingang.
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- Bij de parkeerplaats Froskepolle zou voor het fietspad een bordje
“doodlopende weg” moeten worden geplaatst.
- Graffity op de Planetenlaan/Zuiderkruisweg

- Bij Kaaboun, Avondsterweg, geen vloeistofdichte vloer. De deuren
stonden open vandaar dat we dat konden zien.
- Parkeerterrein bij de roeivereniging Wetterwille is ’s-Avonds een
dealplek.
Deelgebied 5:
- Autowrak voor snackbar Kruimeltje
- Hek bij Stork kapot gereden
- Hek bij Technische Unie kapot, achter snackbar aan Planetenlaan,
vernielingen?
- Rolluik Kooistra, oude Frico, open, vol met goederen.
- Voor Santexo, nr. 46 Ceresweg, kastje aangereden elektriciteit.
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Schouw gedaan door de Brandweer:
Deelgebied 1:
Adonisweg 45 te veel auto’s op het terrein en te dicht tegen de gevel.

Adonisweg 21a te veel auto’s op het terrein en te dicht tegen de gevel.

Adonisweg 25, onduidelijke activiteiten. Welke materialen worden in de
containers opgeslagen? Autobanden?
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Deelgebied 2:
Orionweg 22A, bedrijf met opslag van haardhout. Is hier een vergunning
voor verleend en is daar ook iets in opgenomen over de hoeveelheid en
de afstand onderling en de gevels van de buren?

Orionweg 15?, bedrijf met opslag voor pallets, Is hier een vergunning
voor verleend en is daar ook iets in opgenomen over de hoeveelheid en
de afstand onderling en de gevels van de buren?
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Deelgebied 3:
Castorweg 31, veel auto’s op het terrein en openbare weg? Geeft een erg
rommelige aanblik.

Aldebaranweg en Apolloweg veel bedrijvenverzamelgebouwen die slecht
toegankelijk zijn bij een calamiteit. Brandweer gaat uitzoeken of er
mogelijk sleutelbuizen geplaatst kunnen worden met daarin een sleutel
van het hekwerk.
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Deelgebied 4:
Avondsterweg, hoek Scoprpiusweg, nieuwbouw bedrijvenverzamelgebouw. Het
bouwterrein is niet afgesloten met een hekwerk.
(brandbare)bouwmaterialen kunnen zo in brand gestoken worden.
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Deelgebied 5:
Ceresweg 21, Opslag brandbare materialen dicht tegen de erfgrens
(openbareweg).

Ceresweg 12, veel opslag van brandbare materialen op het erf en tegen
de gevel.

