
hebben o.a. aangegeven dat de 

slechte staat van de bouwstraten en 

het ontbreken van goede straatver-

lichting absoluut onverantwoord is. 

De projectontwikkelaar heeft toen 

toegezegd delen van de wijk woon-

rijp te willen maken. Woonrijp ma-

ken betekent definitieve bestrating, 

verlichting en groenvoorziening 

aanleggen. Hierover lopen nu ge-

sprekken met de gemeente. 

Als BWV zouden we graag zien dat 

projectontwikkelaar en gemeente 

zich samen sterk maken om van de 

Elfstedenwijk een succes te maken! 

Beste wijkbewoners hierbij ont-

vangen jullie een nieuwe Stempel-

post met de laatste ontwikkelin-

gen in en rondom onze wijk. 

Daarnaast laten we zien waar we 

als BWV de afgelopen tijd mee 

bezig zijn geweest. 

Gelukkig zien we weer volop 

bouwactiviteiten in de wijk. De 2e 

fase van Kuin B.V. langs de 

Arumer Feart en Berltsumer Wiid 

wordt binnenkort opgeleverd en 

verkoop van de 3e fase komt er-

aan. Ook overlegt Kuin B.V. met 

projectontwikkelaar en gemeente 

om de komende jaren nog meer 

huizen in de Lanenbuurt te gaan 

bouwen. Ook van Marrum 

bouwt regelmatig een woning aan 

de Horsa en straks ook aan de 

Aesterfaart. Inmiddels is ook de 

1ste woning van Bokade in aan-

bouw aan het Berltsumer Wiid 

en zijn er eindelijk weer particu-

liere kavels verkocht aan de Rie 

en Aesterfaart. Afgelopen april is 

er weer een wijkschouw ge-

weest. Hierbij zijn medewerkers 

van de gemeente, projectontwik-

kelaar, Accolade, de Skule en 

politie samen met leden van de 

BWV de wijk rondgegaan om 

eventuele problemen en klachten 

uit de wijk op te nemen. Wij 

We zijn vanaf 16 juni begonnen met de inzameling van het oud papier in 

onze wijk. We moeten zeggen dat de medewerking vanuit de wijk zeer posi-

tief is. Maar het kan altijd nog beter, b.v. aan de Berltsumerwiid zou nog een verbeterpunt kunnen 

zitten. Hier rijden we vaak, met uitzonderingen nagelaten, zonder opbrengst doorheen. De inkomsten 

die wij binnen krijgen vanuit het oud papier zullen helemaal ten goede gaan komen aan de wijk! Daarbij 

willen wij jullie ook vragen om met ideeën te komen wat wij met het opgehaalde geld kunnen gaan 

doen. 

Een leuk idee dat al naar voren kwam is om verschillende fruitbomen aan te kopen en ergens op een 

geschikte locatie in de wijk te plaatsen. Als u ook een leuk idee heeft kunt u dit sturen 

aan alvestedewyk@gmail.com. We kijken dan welke haalbaar zijn en de wijk het meest ten goede ko-

men. 

 Hierbij alvast een overzicht van de inkomsten uit de inzamelingen: 

16 juni: 900kg € 70,63 

14 juli: 580kg € 49,87 

Aangezien de hoeveelheid niet boven de 1000 kg komt is de vraag vanuit Omrin om de periodiciteit 

naar de 6 weken te brengen. De nieuwe data gaan nog volgen. 

 We blijven jullie op de hoogte houden van het resultaat van de inzamelingen. 

Ontwikkelingen in onze wijk 
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”we blijven 

maar in de 

rotzooi zitten” 

Gesprek met de burgemeester 
Buurtbewoners en BWV maken zich al geruime tijd zorgen over de staat en de trage ontwikkeling van 

onze wijk, de Alvestêdewyk. De afgelopen jaren hebben we als BWV dit al regelmatig aangekaart bij 

projectontwikkelaar en gemeente. Voor ons gevoel helaas met weinig resultaat. We blijven maar in de 

rotzooi zitten en aanbod en verkoop van nieuwe woningen blijft achter bij soortgelijke projecten in 

Friesland. Daarom hebben we dit voorjaar besloten onze zorgen aan de burgemeester van Franekera-

deel voor te leggen. 

Donderdag 11 mei zijn we met een delegatie van de BWV bij burgemeester van Zuijlen en gemeentese-

cretaris de Jong geweest. De burgemeester heeft in dit gesprek toegezegd onze zorgen in het college 

van B en W te bespreken en ons hier later over te informeren. Bij het tweede gesprek op 13 juli was 

de burgemeester verhinderd en zaten we samen met wethouder Bekkema en de gemeentesecretaris. 

Belangrijkste toezegging in dit overleg was dat de gemeente gaat bekijken of ze kunnen meewerken aan 

een versneld woonrijp maken van de wijk. 

We verwachten binnenkort nog een 3e gesprek te hebben en hopen dan te horen of de gemeente in-

derdaad meewerkt en ook versneld het beheer van de woonrijp gemaakte straten zal overnemen.  

In het gesprek met de burgemeester kregen we 

het advies om ook de partijen in de gemeenteraad 

te benaderen. Onze zorgen met hen te delen en 

hen te vragen om de ontwikkeling van de Elfste-

denwijk zo mogelijk ook nadrukkelijk in hun ver-

kiezingsprogramma op te nemen. 

Maandagavond 3 juli hebben Jos Roosma en Gerrit 

van den Burg van de BWV een rondje gemaakt 

langs alle aanwezige fracties. We hebben onze 

zorgen uitgesproken en vragen beantwoord. Ons bezoek heeft er in ieder geval toe geleid dat er vragen 

gesteld zijn in de gemeenteraad over de ontwikkeling van de wijk. Ook heeft de VVD fractie inmiddels 

een werkbezoek gebracht aan onze wijk. We hopen dat er nog meer fracties zullen volgen.  

Een voortvarende aanpak en ontwikkeling van de Elfstedenwijk is zowel financieel als maatschappelijk veel 

te belangrijk voor Franeker om dit maar op z’n beloop te laten. Aandacht vanuit de politiek zal hier zeker 

bij helpen.  

Gesprekken met raadsfracties 

Whats app Buurtpreventie 
Er zijn inmiddels rond de achtenzestig nummers uit de wijk die hier aan mee doen, wil je je ook aanmel-

den voor deze groep stuur even een e-mail met je 06-nr dan voegen we je toe aan de groep of je kan je 

aanmelden via de site van WhatsApp Buurtpreventie http://www.wabp.nl/ of de lokale site https://

buurtpreventiefraneker.nl/ 

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: S = Signaleer A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900

-8844) A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen R = Reageer, door bijvoorbeeld naar 

buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon 

zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, 

maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 


