
en een naam voor de tunnel? 

Of wilt u via een a�eelding of 

foto ons inspireren? Laat het 

ons voor 1 maart weten via 

fijnopzuid@hotmail.nl 

Dit jaar gaan de voorberei-

dingen voor de tunnel bij 

de Poiesz van start.  De 

nieuwe tunnel zal een be-

langrijke toegangsfunc$e 

gaan vervullen voor onze 

wijk. Daarom willen we 

samen met de gemeente 

iets moois van deze tunnel 

maken! 

We vinden dat de aankle-

ding van de tunnel moet 

passen bij de wijk. En het 

liefst iets zeggen over de 

wijk. Ook zou het mooi zijn 

als de tunnel een naam 

krijgt. De BWV wil graag met 

een paar wijkbewoners hier-

over brainstormen.  

Daarom hebben we het idee 

om $jdelijk een werkgroepje 

op te richten. Vanuit de 

BWV zijn Miranda van der 

Veer en Pietrik Zijlstra hierin 

vertegenwoordigd. Zij on-

derhouden ook de contacten 

met de gemeente.  

 

Lijkt het u leuk om mee te 

denken over de aankleding 

Maandag 3 maart a.s. staat 

er weer een afspraak met de 

Franeker Zuid c.v. gepland. 

De eerste bijeenkomst was 

vooral een kennismaking. 

Deze tweede bijeenkomst 

zal in het teken staan van 

ontwikkelingen die op korte 

termijn kunnen gaan plaats-

vinden. Als BWV hebben we 

een plan uitgewerkt die voor 

een aantrekkelijkere buurt 

zou moeten zorgen. Ook om 

misschien toekoms$ge be-

woners een beeld te geven  

hoe het er in de toekomst 

uiteindelijk uit moet komen 

te zien. Het gesprek van 3 

maart zal moeten uitwijzen 

of onze plannen realiseer-

baar zijn. Dit is uiteraard ons 

streven. Wanneer er over-

eenstemming is bereikt zal 

het plan bekend worden 

gemaakt. Ook zullen we het 

meningsverschil tussen ge-

meente en C.V. bespreek-

baar maken. 

Tunnel: Meedenken over naam en aankleding ? 
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”De BWV 

is ook 

aanwezig “ 

Waar wonen wij nu eigenlijk ? De Uitslag !  

De wijkschouw  
Eens in de 3 jaar bezoeken medewerkers van de gemeente, politie, woningstichting en de Skûle een 

wijk van Franeker. Samen met bewoners wordt er dan door de wijk gelopen en gekeken naar allerlei 

zaken die met de leefbaarheid van de wijk te maken hebben. Dit kan dan bijvoorbeeld het onderhoud 

van de openbare ruimte, vervuiling en het welzijn in de wijk zijn. Na afloop worden de aandachtspun-

ten en afspraken met de verschillende deelnemers vastgelegd. De gemeente houdt de afhandeling van 

de afspraken in de gaten. 

Voor onze wijk zal deze schouw gehouden worden op 10 april 2014 om 13.30 uur. We zullen als 

BWV ook aanwezig zijn en willen ons daar goed op voorbereiden. Daarom vragen we om punten die 

jullie graag besproken willen hebben alvast aan ons te melden. Stuur deze voor 20 maart naar fijnop-

zuid@hotmail.nl. Wij zullen dan alle punten verzamelen en naar voren brengen en ook na afloop van 

de schouw aan jullie melden wat er over afgesproken is. 

Eind januari vroegen wij u welke wijknaam u het mooist vindt. Franeker Zuid, Franeker Buiten, 

Elfstedenwijk of misschien had u nog andere ideeën. We ontvingen heel veel reacties! De uitslag 

ziet er als volgt uit: 

J A A R G A N G  2 ,  N R  1  S T E M P E L P O S T  

We gaan de uitslag bespreken met de gemeente en met de Franeker Zuid CV. Wordt vervolgd!  

 


