
pende rechtszaak tussen de ge-
meente Franeker en de Franeker 
Zuid CV er voor zorgt dat beide 
partijen zich niet tot het uiterste 
inspannen om de wijk vlot verder te 
ontwikkelen en onder de aandacht 
te brengen. 
 

Beste wijkbewoners in deze 
Stempelpost willen we jullie laten 
zien waar we ons als Brede Wijk-
vertegenwoordiging (BWV) in 
2015 zoal mee bezig hebben ge-
houden voor de Âlvestedewyk. 
Overigens, Âlvestedwyk 

(Elfstedenwijk) is de enige echte 
naam voor onze wijk (Franeker 
Buiten , Franeker Zuid of iets 
wat hier op lijkt is voorbij). 
We zien gelukkig eindelijk weer 
bouwactiviteiten in de wijk. Wel 
zijn we van mening dat de sle-

De voetgangers- en fietserstunnel is eind november feestelijk geopend. Als in de loop van 2016 de nieu-
we stationsbrug er ook ligt hebben we een mooie verbinding met de Franeker binnenstad.  
Met de Franeker Kunststichting hebben we besproken welke elementen er vanuit de wijk en de omgeving 
in het kunstwerk verwerkt konden worden. 
Ook hebben we volop meegedaan in de commissie die de feestelijkheden moest bedenken. 
Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat er 
namen voor de tunnel bedacht werden vanuit de 
wijken aan beide kanten van de tunnel. Uiteinde-
lijk heeft de gemeente uit 3 namen De Dûker 
gekozen. Extra leuk is dat deze naam door de 
oudste bewoner van onze Âlvestedewyk, de heer 
Kees de Boer, is bedacht. 
 Tenslotte was het inschuiven van de twee tunnel-
bakken in het weekeinde van 18 en 19 april een 
grote publiekstrekker.    

Onze wijk: Afgelopen Jaar  
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”oktober 2016 
moeten de 

woningen klaar 
zijn” 

Bouwactiviteiten in de wijk 
Gelijk met de opening van de tunnel vond ook het slaan van de feestelijke paal bij Bouwbe-
drijf Kuin plaats. Hier hebben we lang op moeten wachten dat een bouwbedrijf het weer 
aandurfde om met projectmatige woningbouw te beginnen. Oktober 2016 moeten de wo-
ningen klaar zijn en kunnen we de nieuwe bewoners verwelkomen. Als de verkoop van de 
rijwoningen aan de Arumer feart voorspoedig gaat, zullen daarna de volgende woningen 
van Kuin in de verkoop gaan is de verwachting. 
Ook door ontwikkelaar Bokade zijn er plannen 
gemaakt voor 4 vrijstaande woningen in de 
Lanenbuurt. Verwachting is dat deze in maart 
in de verkoop komen. 
Daarnaast is er een particulier die al vergevor-
derde plannen heeft om aan het begin van de 
Dyksfeart een vrijstaande woning te bouwen.  
. 
 

In 2015 zijn we als Stichting Brede Wijkvertegenwoordiging Âlvestedewyk van start gegaan. Belangrijkste 
punten van 2015 even op een rij: 
· Zowel met gemeente als met CV hebben we 1x om tafel gezeten. Besproken werden zaken als 

aanpassen speelmogelijkheden, aankleding van de wijk, verbetering verlichting en bestrating, 
voortgang tunnel, en dergelijke. Vanwege geldgebrek is er niets opgepakt door de CV. 

· Commentaar geleverd en verbeteringen aangedragen voor de nieuwe website van de CV 
(www.elfstedenwijk.nl). 

· Deelgenomen aan Bovenwijks en Federatieoverleg. Ook al zijn we nog een wijk in aanbouw we 
willen toch meedoen met de bestaande overleggen met de andere wijkorganisaties in Franeker. 

· Klankbordgroep Waddenpoort bezocht. 
· Er werd een ijsbaan ingericht op de hoek van Blikfaart en Stimpelpost in een spontane actie. He-

laas hebben we geen ijs gehad en blijkt het voor omwonenden meer last dan plezier te geven. 
Binnenkort wordt de ijsbaan weer uitgevlakt. 

· Facebook pagina Âlvestedewyk is opgezet. 
 
 
 
 

BWV in 2015 
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WhatsApp Buurtpreventie 

· Samengewerkt met de buurtvereniging “ Alles achter de brug” i.v.m. de tunnel. Dit hopen we in 
2016 ook nog voor andere activiteiten voort te zetten. 

· Organisatie Burendag 2015 op 26 september. Helaas bleef de deelname wat achter bij de ver-
wachting. 

· In 2015 hebben we afscheid genomen van de BWV leden: Erik Bos, Pietrik Zijlstra en Tineke van 
Dijk. De BWV bestaat nu uit de volgende wijkbewoners: Miranda Nieborg, Peter Brander, Freark 
Huismans, Leo Lolkama, Jos Roosma, Martin Kooistra en Gerrit van den Burg. Nieuwe BWV 
leden zijn van harte welkom. Interesse? Neem dan contact op met een van de huidige leden.  

BWV in 2015 

In 2016 wil de BWV de gemeentelijke partijen meer betrekken bij de ontwikkelingen in de 
wijk (eigenlijk dus de ontwikkelingen die er niet zijn). 
Daarnaast is het de bedoeling dat er een aanpassing van het huidige bestemmingplan voor 
de wijk komt. Het oorspronkelijke plan was gebaseerd op een wijk van 600 huizen, dit is 
nu teruggebracht naar ruim 300 woningen. Hier willen we als BWV ook actief in meeden-
ken. 
Ten slotte; het beste wat ons als wijk kan overkomen is dat er meer aantrekkelijke bouw-
plannen worden ontwikkeld en die vervolgens ook echt uitgevoerd gaan worden.  

Plannen voor 2016 

Onlangs zijn wij in de Elfstedenwijk een buurt WhatsApp gestart i.v.m. de inbraken en diefstallen die 
vorig jaar in de wijk plaats hebben gevonden. 
Er zijn inmiddels rond de dertig nummers uit de wijk die hier aan mee doen, wil je je ook aanmelden 
voor deze groep stuur even een e-mail met je 06-nr dan voegen we je toe aan de groep of je kan je aan-
melden via de site van WhatsApp Buurtpreventie http://www.wabp.nl/  


