
Bouwmaterialen en keten ko-

men aan onze kant van het 

spoor, links van waar de tunnel 

komt. De aan en afvoer van 

materiaal e.d. gaat via de Stem-

pelpost. 

 

Inrichting Tzummerweg. 

De gemeente is van plan met de 

herinrichting van de Tzummer-

weg te beginnen zodra de Leeu-

warderweg klaar is. Iedereen in 

de wijk heeft hier inmiddels een 

brief over gehad.   

Inrichting Stempelpost 
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De gemeente had ons uitgeno-

digd en wilde ons op de hoog-

te brengen van een aantal 

ontwikkelingen en ons vragen 

hoe wij over sommige onder-

werpen dachten.  

De volgende onderwerpen zijn 

besproken: 

Aanleg van de tunnel. 

Voorjaar 2014 is de aanbeste-

ding, daarna wordt de aan-

nemer bepaald en na de zo-

mer kan er met de aanleg 

begonnen worden. Eerst de 

doorgang onder het spoor en 

dan de ingangen. 

Er zijn ideeën over de afwer-

king van de binnenkant van de 

tunnel. Deze moet bij voorkeur 

licht van kleur worden. De ge-

meente wil graag dat we vanuit 

de wijk hierover meedenken. 

Heeft u al ideeën ? Laat het ons 

weten ! 

Wat ons betreft moet het een 

mooie binnenkant worden, het 

is een belangrijke toegang tot de 

wijk. 

Maandag 28 oktober hebben we 

met de vrijwel voltallige BWV 

een gesprek gehad met de he-

ren Koenen  (Bouwfonds) en 

Heslinga (Jansma BV) van de 

Franeker Zuid CV. 

 

Beide heren hebben verteld 

over de huidige organisatie en 

positie van de CV. Alle 3 de 

bedrijven zijn voor 1/3 eigenaar. 

Op dit moment is er nog geen 

duidelijkheid over het faillisse-

ment van Van der Werff.  

Duidelijk is wel dat de CV door 

wil gaan met het plan maar dat 

ze (financieel) in een moeilijke 

periode zitten.  

Ook komt naar voren dat er 

geen 625 woningen zullen ko-

men, hier geeft de provincie 

geen toestemming meer voor. 

Met de gemeente wordt met 

name druk overlegd hoe de 

financiële onderbouwing van 

een gewijzigd plan er uit moet 

zien (eigenlijk wie neemt welk 

verlies) en wat de (nieuwe) 

voorwaarden voor de bebou-

wing moeten worden. De CV 

heeft haar deel al ingevuld, het 

andere deel moet nu door de 

gemeente nog worden bepaald. 

Door de gemeente moet hier 

uiterlijk eind van het jaar een 

besluit over genomen zijn. Daar-

na kan men weer verder met de 

plannen. 
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”De 

gemeente is 

blij met ons 

voorstel “ 

 Gesprek Franekerzuid C.V. 

Waar wonen wij nu eigenlijk ? 

Inrichting Stempelpost 
Op de stempelpost wordt hard gereden. Door de 

werkgroep Leefbaarheid is een voorstel met 3 vari-

anten gemaakt en ingediend bij de gemeente. Dit 

hebben we toegelicht tijdens ons gesprek met de 

gemeente. Op dit moment is het voor niemand 

duidelijk hoe hard je waar in de wijk mag rijden. De 

gemeente is blij met ons voorstel en hun idee is om 

het eerste deel 60 km zone te maken, aansluitend 

op de 60 km zone op de Tzummerweg. 

Vanaf de Sudhoeksterfaart wordt het dan 

bebouwde kom met een bord Franeker en 

dus 50 km. Ter hoogte van de woningen 

komen er betonbakken met beplanting om 

de snelheid verder te beperken. Dit ge-

beurt zodanig dan een slalom ontstaat, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

doorgang van bouwverkeer.  

Vervolg voorpagina: 

Vanuit de BWV hebben we aangegeven niet blij te zijn met hoe het sinds de informatie avond eind 

februari 2012 is gegaan. Als BWV willen we kritisch het verloop van de planontwikkeling volgen. 

Waar mogelijk willen we ook bijdragen aan het verbeteren van de plannen. Uiteindelijk is het ook 

in ons belang dat er een wijk komt waar het goed wonen is. 

De CV zegt blij te zijn met onze aanpak en dat we periodiek met elkaar om tafel moeten. We 

hebben afgesproken om eind januari, dan is het gemeentebesluit bekend, weer met de CV te over-

leggen.  

De speeltuin is nu af en in de 

zomerpolder staat water 

(sinds 13 oktober zijn de 

schuiven open). 

Sinds begin dit jaar is de ge-

meente verantwoordelijk 

voor het beheer van de groe-

ne gebieden in en om de wijk. 

Ruwweg zijn dat de stroken 

met de speeltuin en toestel-

len, het wandel en fietspad 

naar het Hitzummer Binnen-

pad en alles tussen Tzummer-

vaart en rondweg. Al het 

overige terrein in de wijk valt 

onder verantwoordelijkheid 

van de Franeker Zuid CV. 

Overzicht Beheersituatie 

Als BWV zouden we graag zien dat er één naam voor de wijk komt. Niet dan weer Franeker 

Zuid, of Franeker Buiten of Elfstedenwijk. Gewoon één naam die voor de hele wereld duidelijk 

is. We willen ook graag weten hoe jullie als buurtbewoners hierover denken. 

Daarom zullen we binnenkort een enquête houden en rekenen dan ook op jullie input ! 
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