
is voor deze woningen en dat de 
kans groot is er in September 2015 
begonnen zal worden met de bouw 
van de eerste woningen. 

Een andere belangrijk onderwerp 
wat besproken is, is de rechtszaak 
tussen de CV en gemeente Franeke-
radeel over het afnemen van de 
gronden voor fase 3 en 4. Vanwege 
de complexe zaak zal een meervou-
dige rechtbank een beslissing moe-
ten nemen. Op dit moment wordt 
een voorlopige uitspraak verwacht 
op 23 september a.s.   

Op 21 April j.l. heeft de BWV 
weer een overleg gehad met de 
C.V. omtrent de stand van zaken 
over de ontwikkelingen van de 
Alvestêdewyk. De C.V. heeft 
aangegeven bezig te zijn met een 
plan voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Deze wijziging 
heeft bijvoorbeeld betrekking op 
de beplanting in de wijk. Wat er 
wel en niet aangepast kan worden 
moet nog door gemeente en CV 
vastgesteld worden. Daarna zul-
len ze dit ook aan ons voorleg-

gen. Tenslotte zal het gewijzigde 
bestemmingsplan door B & W 
en de gemeenteraad goedge-
keurd moeten worden. Zodra 
hier meer over bekend is laten 
we dit weten.  Naast het be-
stemmingsplan zijn er ook weer 
ontwikkelingen op het gebied 
van woningbouw. Zoals te zien 
aan de nieuwe bouwborden is 
bouwbedrijf Kuin begonnen met 
het promoten van nieuwbouw-
woningen. Van de CV hebben 
we begrepen dat er best  animo 

Als BWV willen we ons verder professionaliseren om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten voor de 
wijk. Eind 2014 hebben we ons daarom notarieel om laten vormen tot de Stichting Brede Wijkvertegen-
woordiging Âlvestedewyk. Wat zijn voor ons de belangrijkste voordelen hiervan? Ten eerste zijn we nu 
een officieel rechtspersoon met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement. Voor de dagelijkse 
praktijk betekent dit overigens geen grote verandering, maar het is nu wel officieel vastgelegd en zorgt 
voor continuïteit in de wijkvertegenwoordiging. Ook kunnen we als stichting aanspraak doen op mogelij-
ke subsidies/fondsen, zodat we wat financiële middelen om handen krijgen.  

Onze wijk: Welke ontwikkelingen zijn er? 
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P A G I N A  2  

”lekker bakkie 

doen” 

Burendag 2015, 26 september zet hem in je agenda !!! 
Dit jaar hebben wij ons aangemeld voor de burendag. Dit leek ons een leuk initiatief om 

iets positiefs met de wijk te doen.  En zo leer je elkaar ook nog beter kennen. 

 

Wij hebben vorig jaar hele mooie bloembakken gekregen en nu is het tijd dat deze onder-

houden moeten worden. Als we samen de boel gaan snoeien en het onkruid even wieden 

staan ze er weer netjes bij voor de herfst.  

 

Ook  hebben we een aanvraag gedaan bij het Oranje 

Fonds voor een financiële bijdrage om de speeltuin wat op 

te fleuren en deze is toe gekend. Het idee is om de huidige 

speeltuin toegankelijker te maken voor de wat kleinere 

kinderen. 

 

Dus zet zaterdag 26 September van 13.30-17.00 uur in je agenda en kom gezellig onder 

genot van een bakje koffie samen klussen in de speeltuin. 

De tunnel ligt nog aardig op planning en zal zo als het nu lijkt ergens eind november of begin decem-
ber klaar zijn inclusief een mooi kunstwerk waar wij al een voorproefje van hebben gezien. Maar 
zo’n mooie tunnel verdient ook een mooie naam. Wij hebben al een aantal ideeën van jullie mogen 
ontvangen maar misschien zijn er nog meer.  Dit hebben wij ook aan de buren gevraagd aan de an-
dere zijde van de tunnel, de buurtvereniging “Alles achter de brug” of zei ook nog ideeën hebben 
voor een naam. 

Wij gaan alle namen verzamelen en laten dan door een commissie van 3 afgevaardigden een naam 
bepalen voor de tunnel.  Eind september moeten we deze indienen bij de gemeente. Bij de feestelij-
ke openingen van de Tunnel in december zal de naam bekend worden gemaakt. 

 

Heb je een voorstel voor de naam van de tunnel mail hem dan naar fijnopzuid@hotmail.nl, voor 20 
september aanstaande. 

 

 

Naam van de tunnel ? 


