
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum: 

ons kenmerk: 

uw brief van: 

uw kenmerk: 

onderwerp: 

Aan de bewoner(s) van de Melis Stokelaan en omgeving 

 

13 juni 2017 

17h0006548 / h170029542 

 

 

Verkeerssituatie Melis Stokelaan 

 

 Geachte bewoner(s) van de Melis Stokelaan en omgeving , 

organisatie eenheid:  Domein Ruimte 

behandeld door:  E. Okkema 

telefoonnummer:  0341 411 911 

bijlagen:   

Op woensdag 8 maart 2017 hebben twee bewoners namens de buurtbewoners aan wethouder 

Jeroen de Jong en wijkmanager Willemien Vaartjes handtekeningen en enquêteformulieren voor de 

verkeersituatie op de Melis Stokelaan aangeboden. Bedankt voor uw medewerking hieraan en uw 

inbreng van mogelijke oplossingen. In deze brief leest u meer over het vervolg op de inzameling 

van de handtekeningen en enquêteformulieren. 

 

Wethouder Jeroen de Jong onderschrijft de gevaarlijke verkeersituaties die ontstaan is op de Melis 

Stokelaan en omgeving en wil samen met u, de buurtbewoners en deskundigen een oplossing 

vinden. Hiervoor is een degelijk onderzoek nodig, wat tijd kost. Dit betekent dat er niet op korte 

termijn een oplossing is. Diverse verkeersdeelnemers maken gebruik van deze weg: 

buurtbewoners, vrachtverkeer van het industrieterrein Overveld en schoolkinderen van en naar 

Hierden. De grootste uitdaging ligt in het beïnvloeden van het gedrag van alle verkeersdeelnemers.  
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Ook staan de Melis Stokelaan en de straten uit de omgeving in de planning (2018) voor groot 

onderhoud.  Wij willen de herinrichting van de weg daarmee combineren. Dit scheelt in de kosten 

en ook beperken we zo de overlast voor iedereen. 

 

Inloopbijeenkomst 

Vanaf 1 september dit jaar start het project ‘Renovatie en herinrichting Melis Stokelaan’. De 

gemeente betrekt buurtbewoners nauw bij de ontwikkeling van deze plannen. Daarvoor starten wij 

met een inloopbijeenkomst voor alle buurtbewoners en zoveel mogelijk verkeersdeelnemers van de 

Melis Stokelaan. U kunt tijdens deze bijeenkomst uw ideeën en suggesties voor een oplossing 

bespreken met de medewerkers van de gemeente.  Ook kunt u zich aanmelden om zitting te 

nemen in de projectgroep, als vertegenwoordiger voor alle buurtbewoners. U praat mee met de 

deskundigen gedurende het project en bent aanspreekpunt voor uw buurtbewoners die vragen of 

opmerkingen hebben over het project. Een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst ontvangt u per 

post. 

 

Projectleider 

De heer Richard Rhijnsburger, projectleider Civiele techniek van de gemeente Harderwijk, is de 

projectleider van het project ‘Renovatie en herinrichting Melis Stokelaan’. Voor vragen en 

opmerkingen kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met de heer Rhijnsburger: 

rhijnsburger@harderwijk.nl of telefonisch via 0341 – 411 911. 

 

Overhandigen handtekeningen 

Twee bewoners uit de Melis Stokelaan overhandigden de handtekeningen uit naam van de 

buurtbewoners. Ook de werkgroep verkeer van het wijkplatform Stadsdennen was daarbij 

aanwezig. Wethouder de Jong sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de werkgroep 

verkeer. En dat beide bewoners namens de bewoners de petitie aan kwamen bieden. 

 

Tot slot 

Als bijlage bij deze brief treft u bijgaand de aanleiding voor het versturen van deze brief aan.   

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de heer E. Okkema 

directeur Domein Ruimte 
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Aanleiding aanbieden handtekeningen en enquêteformulieren 

 

De werkgroep verkeer van het wijkplatform Stadsdennen deed in haar wijkkrant van september 

2015 een oproep om gevaarlijke verkeerssituaties bij hen te melden. Met daarbij de vraag ideeën 

aan te leveren die een positieve bijdrage leveren aan verandering van deze situatie. Deze actie is 

opgezet door de werkgroep verkeer, in samenwerking met de verkeerskundige van de gemeente 

Harderwijk, Rinet Brinks, opbouwwerker ZorgDat en Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling 

Harderwijk. 

 

Meerdere bewoners uit de Melis Stokelaan en omgeving geven gehoor aan deze oproep en melden 

zich bij de werkgroep verkeer. Tijdens een gesprek met vijf van hen adviseert de werkgroep in een 

plan van aanpak. En biedt haar ondersteuning aan in praktische zin: het ontwikkelen en afdrukken 

van een enquêteformulier, handtekeninglijst en formulier voor ideeën. De bewoners zelf zorgen 

voor verspreiding en inname van alle formulieren. 

Doel van dit alles: uitkomst enquête + handtekeningen + aangedragen oplossingen van 

buurtbewoners gezamenlijk aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder. En op deze manier 

aandacht vragen voor het vinden van een oplossing. 

Het verspreidingsgebied van de enquêteformulieren wordt gedurende de actie uitgebreid van het 

eerste gedeelte van de Melis Stokelaan en enkele zijstraten naar alle bewoners van Melis 

Stokelaan en de zijstraten die daar op uitkomen. Enkele leden van de werkgroep verkeer assisteren 

de bewoners ook bij het uitdelen en ophalen van de formulieren. 

 

De werkgroep verkeer van het wijkplatform Stadsdennen wordt gevormd door:  

• mevrouw Margriet Westra 

• mevrouw Trees de Beer  

• de heer Theo Goosen 

Contact: info@wijkplatformstadsdennen.nl 

 

 

 

 

 
 


