
ingaan. Naast deze maatregelen 

wordt van ons allen discipline 

gevraagd om daadwerkelijk onze 

snelheid te verminderen.   

Graag uw medewerking hieraan. 

Op 25 maart 2014 heeft wethou-

der Bekkema op de Stimpelpost 

de eerste plantenbak gevuld en 

daarmee de verkeersremmende 

maatregel formeel in gebruik ge-

steld. Op veler verzoek vanuit de 

wijk heeft de werkgroep Leefbaar-

heid aan de Gemeente voorge-

steld om verkeersremmende 

maatregelen te treffen op de Stim-

pelpost. Dit omdat daar vaak met 

hoge snelheid werd gereden en 

dat is niet gewenst nabij de woon-

straten. De Gemeente en de CV 

hebben hier uitvoering aan gege-

ven. Er is inmiddels een plaats-

naambord geplaatst voor de eer-

ste bewoning, wat betekent dat er 

maximaal 50 km/uur gereden mag 

worden. Ook kwamen er zeven 

plantenbakken, die we vulden met 

planten en bloemen. Deze heb-

ben het doel de snelheid te 

verminderen en geven ook een 

fleuriger aanzien bij 'aankomst' 

in de wijk. De plantenbakken 

zijn zodanig opgesteld dat ook 

bouw/vrachtverkeer de wijk kan 

Op 3 maart jl. is er een overleg 

geweest tussen de Franeker 

Zuid C.V. en de BWV. Het 

overleg is goed verlopen en er 

zijn verschillende onderwerpen 

aangesneden. Zo ook het me-

ningsverschil rondom de gron-

den van fase 3 en 4. Dit zal voor 

fase 1 en 2 geen gevolgen heb-

ben, deze ontwikkeling gaat 

door en zal worden afgemaakt.  

Daarna ging het gesprek vooral 

over wat we op korte termijn 

kunnen doen aan de leefbaar-

heid in de wijk. Hieruit zijn 3 

kernpunten naar voren geko-

men waar volgens ons extra  

aandacht voor moet zijn, name-

lijk: Verlichting, groenplan en 

bestrating. Ook is er gekeken 

welke stukken er in de wijk al 

compleet  kunnen worden afge-

maakt. Wanneer dit het geval is 

zal ook de gemeente het beheer 

van deze stukken van de Frane-

ker Zuid C.V. moeten afnemen.  

En we spraken over mogelijke 

tijdelijke bestemmingen van 

gronden. Voor de continuïteit 

zijn er een aantal afspraken 

gemaakt. De Franeker Zuid C.V. 

bekijkt wat er mogelijk is op 

bovenstaande probleemgebie-

den en komt hier in april op 

terug. Voor de zomervakantie 

wordt er een overleg georgani-

seerd tussen zowel de Gemeen-

te, Franeker Zuid C.V. en de 

BWV. Wanneer er verdere info 

beschikbaar is zal dat met ieder-

een worden gedeeld.  
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”de slechte 

bouwwegen en 

wateroverlast” 

Franeker Zuid of de Elfstedenwijk 

De wijkschouw  
Donderdag 10 april hebben we de wijkschouw gehad. We hebben samen met de Gemeente, Franeker 

Zuid CV,  Accolade, de Skule, de Politie en deelname vanuit de plaatselijke politiek een rondgang door 

de buurt gemaakt. De punten die door jullie zijn aangedragen hebben we bekeken. Een aantal punten 

die we hebben besproken zijn: de slechte bouwwegen en de wateroverlast die er is na een regenbui, 

onderhoud waterwegen, voetgangers pad langs de Stimpelpost, meer straatverlichting, de speeltuin, 

aanblik sommige tuinen, maar ook over het legen van de hondenpoepbakken, want dat moet vaker 

gebeuren.  Zo zijn we door de hele wijk gelopen en hebben geprobeerd alles aan te wijzen en hier 

een actiehouder aan te koppelen voor het verbeteren van het leefklimaat in onze wijk. 

De Gemeente zal hiervan een verslag maken en deze naar alle partijen sturen. De BWV krijgt dit ver-

slag en zal dit per mail rondsturen.  Wij als BWV zullen deze punten controleren en bewaken dat 

deze punten ook worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. 

Maar als er dingen zijn in de wijk die aandacht verdienen voor een beter leefklimaat  wacht niet tot 

een volgende wijkschouw (over 3 jaar) maar meld dit gewoon bij de Franeker CV of Gemeente.  En 

houd de BWV op de hoogte van deze punten, want  wij verzamelen deze ook en zullen hier dan ook 

vragen over gaan stellen. 

Het was een leuke rondgang en hopelijk is dit weer een stap vooruit in de verbetering van onze wijk. 

Mijn naam is André Hoedemaker en ik ben wijkagent van Franekeradeel en van uw wijk. Het is mijn 

bedoeling om als wijkagent van de politie een bijdrage te leveren aan een maatschappij die veilig en 

leefbaar is. Om die reden doe ik mijn best 

om zaken die daarmee in verband staan te 

steunen.  Dat doe ik dan graag binnen de 

mogelijkheden die ik heb. Ik heb onlangs een 

schouw bijgewoond die onder leiding van 

enkele bewoners uit uw wijk heeft plaats 

gevonden. In een schouw worden punten 

aangegeven die voor verbetering vatbaar zijn.  

Er werd onder de aandacht gebracht dat er 

ondanks de verkeersremmende maatregelen 

en een bord bebouwde kom en een bord 

“50 km”  nog steeds te snel wordt gereden. 

De daar wonende bewoners zijn bang dat er 

ongelukken zullen plaatsvinden waarbij hun 

kinderen betrokken kunnen zijn. Omdat het 

een besloten woongebied is, waarin geen doorgaande wegen liggen moet ik aannemen dat de weg 

meest door wijkbewoners wordt bereden. Om die reden verzoek ik u allemaal een bijdrage te wil-

len leveren aan de veiligheid in de wijk. Dit door langzaam te rijden en elkaar aan te spreken op 

gedrag.   

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij mailen: 

andre.hoedemaker@friesland.politie.nl 

S T E M P E L P O S T  

Na de uitslag van de enquête hebben we deze voorgelegd aan de Franeker Zuid CV en de Gemeen-

te. Hieruit is naar voren gekomen dat Franeker Zuid de werktitel van het nieuwbouwplan is en dat 

er later een wedstrijd is uitgeschreven om de wijknaam en straatnamen te bedenken. De winnaar 

van deze wedstrijd heeft de naam Alvestêdewyk bedacht samen met alle Friese straatnamen die we 

nu hebben. Dit is officieel vastgelegd bij de gemeente. Omdat de uitslag van de enquête nagenoeg 

gelijk is geëindigd, Franker Zuid en Elfstedenwijk, lijkt het ons het beste gewoon de huidige naam te 

handhaven. We wonen in de Alvestêdewyk oftewel de Elfstedenwijk. 

Geachte wijkbewoners van de Elfstedenwijk. 


