
gebouwd is en de open stukken 

richting het station. Plannen voor 

fase 3 en 4 (dat is de rest van plan 

Zuid) worden niet ontwikkeld 

zolang de rechtszaak loopt tussen 

gemeente en CV. Uitspraak van 

de rechter is in november (deze 

maand). Maar de verliezer zal 

ongetwijfeld in hoger beroep 

gaan, zodat het nog wel even kan 

duren voordat er echt duidelijk-

heid is.  

Lees verder op pagina 3 

Gesprekken gemeente en 

Franeker Zuid CV 

De afgelopen maanden is er een 

aantal keer overleg geweest tus-

sen de gemeente en de Franeker 

Zuid CV. Ook hebben wij overleg-

gen gehad met de CV waarin zij 

ons hebben bijgepraat over de 

laatste ontwikkelingen. Welke 

punten waren het belangrijkst? 

1. Lopende rechtszaak en 

gevolgen hiervan 

Zoals bekend loopt er een rechts-

zaak tussen de gemeente Franeke-

radeel en de Franeker Zuid CV.  

De gemeente eist dat de CV de 

grond voor fase 3 en 4 afneemt 

volgens contract. De CV wil dit 

(nu) niet, want er zit geen 

woonbestemming op deze 

grond. De provincie heeft dit 

afgewezen. En het is maar de 

vraag of die er ooit komt.  

Wat zijn de gevolgen hiervan?  

De CV heeft aangegeven wel 

door te willen gaan met de plan-

nen voor fase 1 en  2 (Rietbuurt 

en Lanenbuurt-West). Het gaat 

dan om de stukken waar nu al 

De laatste maanden is ook onze, 

doorgaans rustige, wijk opge-

schrikt door een aantal minder 

leuke incidenten. Deze waren 

voor de betrokken bewoners en 

de Mobiele Ontmoeting Plek 

(MOP) erg vervelend.  Ze tonen 

aan dat kleine criminaliteit en/of 

baldadigheid helaas geen plaats 

ongemoeid laat….  Bij deze 

incidenten is de politie ingescha-

keld, die zaken in onderzoek 

heeft. 

Welke incidenten ging het om? 

Een betonnen paaltje, waarvan 

er diverse in onze wijk staan, 

werd tegen een voordeur ge-

plaatst. Dit is gelukkig tijdig 

opgemerkt door de bewoner, 

anders had dit bij opening van 

de deur tot forse schade kunnen 

leiden; 

De sloten van de MOP-bus zijn 

dichtgesmeerd met modder, 

wat als een vorm van baldadig-

heid wordt gezien, maar wat 

natuurlijk niet kan. De dadertjes 

zijn 'opgespoord' en aangespro-

ken op hun gedrag; 

 

Er zijn in de Rietbuurt een vier-

tal buitenboord motoren gesto-

len van boten die in het water 

of op het erf van de bewoners 

lagen; 

En er is een poging tot inbraak 

gedaan bij een woning aan de 

Dyksfeart. En helaas horen we 

dat het regelmatig ’s nachts nog 

steeds “druk” is in onze wijk. 

Dit alles toont aan dat ook wij 

de tips van de politie moeten 

volgen. Als we onze woning 

voor korte of langere duur ver-

laten, laat verlichting branden, 

laat  buren weten dat je weg 

bent etc. Want een gewaar-

schuwd mens....... 

Onze wijk: Welke ontwikkelingen zijn er? 
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”veel foto’s van 

rond 1900” 

Klankbordgroep Waddenpoort 
Begin november heeft de BWV een avond van de klankbordgroep Waddenpoort bijgewoond. Deze 

avond werd er een presentatie getoond over wat er allemaal gaat gebeuren  om het (water) toerisme 

in Franeker aan te trekken. Er werd een vergelijking gemaakt met de situatie van vroeger. Veel foto's 

van rond 1900 lieten dit zien. Deze oude situatie willen ze zoveel mogelijk weer terug laten komen in 

de nieuwe situatie.  

Kort gezegd ziet dit er als volgt uit: 

De dam gaat eruit,  daar komt een vaste 

brug te liggen van 2.50 meter hoog; 

Onderaan het gehele bolwerk komt een 

smal pad zodat pleziervaart daar kan aanme-

ren en de toeristen via dat pad de stad in 

kunnen gaan; 

De Saakstrabrug wordt vervangen door een 

vaste brug met een soort balkon waar je 

uitzicht hebt over het bolwerk; 

Verder krijgen alle kades brede voetpaden van minimaal 3 meter breed en willen ze daarlangs bomen 

gaan planten. 

 

Planning tunnels en bruggen 

De tunnel naar onze wijk en de nieuwe Stationsbrug maken ook deel uit van het Waddenpoort pro-

ject. Ze zijn inmiddels begonnen met boringen onder het spoor door. December 2015 is de fietstun-

nel en de nieuwe Stationsbrug gereed. Daarna gaan ze starten met de dam en de Saakstrabrug. Alle 

werkzaamheden zullen in 2017 afgerond zijn. We zullen van de werkzaamheden nog wel de nodig 

overlast ondervinden, maar het eindresultaat mag er zijn! 

 

Meer informatie over dit project is de vinden op http://www.franekeradeel.nl/wonen-en-werken/

project/franeker-waddenpoort. 

Tijdens de wijkschouw kwam de vraag naar voren hoe de kinderen moeten spelen in de speeltuin in 

onze wijk, de achterliggende gedachte was bij velen van ons niet bekend. Daarom hebben wij de ont-

werper van Donkergroen uitgenodigd voor uitleg; 

Spelen in een natuurspeeltuin betekent spelen in een groene omgeving met materialen uit de natuur. 

Met daarbij veel mogelijkheden om zelf dingen te veranderen aan de omgeving, met losse materialen. 

Dit kunnen bijvoorbeeld takken, stenen, modder of boomstammen zijn. 

Met speelnatuur krijgen kinderen weer de kans 

om avonturen te beleven, om zich te verwonde-

ren over de bijzondere dieren in de natuur en 

om heerlijk te klimmen en te klauteren! 

Bij het kiezen van de onderdelen voor de speel-

ruimte is het belangrijk om een evenwicht te 

vinden tussen de onderdelen rust, creativiteit, 

natuurbeleving en spel.  Uiteraard is het belang-

rijk dat er iets te spelen is, bijvoorbeeld klimmen, 

glijden of voetballen.  

Waarom wordt er dan bijna niet gespeeld in de speeltuin ? Het is te open voor kinderen ze voelen 

zich niet beschermt op zo’n open vlakte er ontbreken bomen, struiken en huizen. Hier ligt dus nog 

een aandachtspunt welke wij nog zullen bespreken met de gemeente. 

Natuurlijk spelen ? 
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”bomen langs de 

Stempelpost” 

Vervolg van pagina 1 

2. Verbetering aanzien van de wijk 

De CV vroeg ons enkele ideeën aan te dragen die het aanzien van onze wijk het meest konden 

verbeteren. Dit ter voorbereiding op hun overleg met de gemeente. 

Het aanzien van de wijk is dat wat je beleeft (ziet, treft of opvalt) als je via een van de toegangsrou-

tes de wijk binnenkomt. Het is een eerste indruk, die erg belangrijk is. We hebben de volgende vier 

punten aangegeven. Punten die we in feite ook al dit voorjaar tijdens de wijkschouw hebben ge-

meld. 

A. Beplanting aanbrengen, met name bomen 

Bomen langs de Stempelpost (beide kanten) zodat er een mooie oprijlaan ontstaat.  

Bomen langs de groenstrook vanaf de Stempelpost tot de tunnel (Arumer Faart waar speeltuin 

gesitueerd is). Dit kan ook na realisatie van de tunnel. 

Bomen langs de Sudhoeksterfaart vanaf de Stempelpost waardoor het braakliggende terrein tussen 

Sudhoeksterfaart en Blikfaart minder opvalt.  

Braakliggende kavels moeten beter en vaker onderhouden worden en er moet een groenplan voor 

de wijk komen.  

B. Definitieve bestrating aanleggen waar mogelijk 

Dit zou al kunnen aan het einde van de Horsa en de Dyksfeart.  Dit geeft een goed beeld hoe het 

gaat worden (hoort en zegt het voort!). 

Ook is het belangrijk dat de “bouwbestrating” netjes gehouden wordt. Gevaarlijke situaties moeten 

aangepakt worden.  

C. Sfeervolle straatverlichting installeren en meer verlichting 

Straatverlichting aanbrengen die past bij de wijk en zowel overdag als ‘s avonds de sfeer van de wijk 

versterkt. Dit kan misschien nog niet overal, maar wel op veel plekken. In ieder geval op de Stem-

pelpost, Horsa en langs de groenstrook naar de tunnel (Arumer Faart). Verder is behoefte aan 

meer verlichting.  

D. Speeltuin voor 0 – 6 jarigen inrichten 

Er is nog geen speeltuin en/of speeltoestellen 

voor kinderen van 0 – 6 jaar. Dat was wel de 

planning. Er zijn relatief veel kinderen in de wijk 

in deze leeftijdsgroep.  

 

 

Hoe reageerde de CV in eerste instantie op de aangedragen ideeën? 

Over de beplanting en de bestrating gaan ze zich beraden. Ze hebben in ieder geval toegezegd een 

groenplan (bomen) te laten maken. Ze zijn niet van plan om sfeervolle lantaarnpalen neer te zetten. 

Dit komt pas op het laatst. Wel hebben we nogmaals aangedrongen op meer verlichting in de wijk. 

Op veel plekken is het donker en dit geeft een onveilig gevoel. Hier stonden ze wel voor open. Ze 

gaan bekijken of er nog extra lantaarnpalen geplaatst kunnen worden op donkere stukken. De 

speeltuin voor de kleinsten is nog niet gepland. In overleg met de gemeente en een mogelijke derde 

partij moet dit punt nog nader onderzocht worden. Wij gaan hier ook mee aan de slag.  

 3. Overige ontwikkelingen: nieuwe website en geveilde kavels 

Franeker Zuid CV is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe website voor de Elfstedenwijk 

(Franeker Buiten is passé). 

De oude kavels van Megahome langs het Berltsumer Wiid zijn gekocht tijdens de veiling door een 

projectontwikkelaar. Deze overlegt nu met gemeente en CV over de uitwerking. Zoals het nu staat 

komen hier twee-onder-een kappers. 

Onze wijk: Welke ontwikkelingen zijn er? 


