
 

 

De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doe je mee? 

Ook dit jaar vinden we dat we als BWV Alvestêdewyk hieraan mee moeten doen. We 

organiseren een aantal activiteiten die de leefbaarheid ten goede zullen komen. On-

der andere het maken van een 2e picknickbank bij de Lanenbuurt en bij zowel de 

nieuwe als de bestaande bank een onderhoudsvrije ondergrond aanleggen. Verder 

zullen de grote plantenbakken langs de Stimpelpost onder handen genomen worden 

en voorzien van nieuwe bloembollen en aarde.  

Tijdens deze activiteiten zal er ook een versnapering beschikbaar zijn voor de hard-

werkende vrijwilligers.  

Natuurlijk is dit ook een mooie gelegenheid om andere buurtbewoners te ontmoeten.  

We hopen dat jullie mee doen. Via onderstaande link of via de site 

www.nldoet.nl kun je zien wat er gepland staat en kun je je ook aanmelden; 

https://www.nldoet.nl/klus/leefcomfort-alvestedewyk-vergroten 

NL Doet op zaterdag 16 maart as. 
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Stand van zaken woonrijp maken 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartrit-

me weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektri-

sche schok. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevings-

kans. Elke seconde telt. 

De dichtstbijzijnde AED voor onze wijk hangt bij de POIESZ en is na sluitingstijd niet meer 

bereikbaar. Er is al eerder door een buurtbewoonster gevraagd om een AED maar dat 

was toen lastig door de hoge kosten en er was al een initiatief vanuit de provincie voor 

AED’s in heel Friesland (waar we nu niets meer over horen).  

Door allerlei acties is het inmiddels een stuk gemakkelijker geworden om een AED te 

plaatsen. 

De Alvestêdewyk heeft een eigen AED nodig. Zo redden we levens! Help je mee? 

Doneer voor de buurtAED via: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-

de-horsa-8801-franeker#  

Donaties hiervoor zijn hier van harte welkom!  

We willen ook graag in contact komen met buurtbewoners die willen helpen een 
AED in de wijk te krijgen. Heb je kennis en/of ervaring met het verkrijgen, plaat-
sen en/of gebruiken van een AED, of ken je iemand die hier ervaring mee heeft, 
reageer dan door een mail te sturen naar alvestedewyk@gmail.com  

 

AED in de wijk  

Aannemer Faber is in 2018 begonnen met het woonrijp maken van de wijk, dat wil zeggen de aanleg van de 

definitieve bestrating, groenstroken en verlichting. 

In eerste instantie werd de voortgang medio 2018 al opgehouden door verschil van inzicht over de breedte 

van de inritten in de groenstroken in de Rietbuurt. Vervolgens is daar nog een probleem met de riolering 

bijgekomen; namelijk lekkage van een groot deel van de aansluitingen op de centrale rioolbuis. Hierdoor 

was Faber genoodzaakt te stoppen met het woonrijp maken. 

Door de gemeente is uitgebreid gekeken naar een oplossing voor de opritten die past in het gemeentelijke 

beleid maar ook recht doet aan de bestaande situatie in de wijk. Over de uitkomst hiervan zal de wijk eer-

daags via de Franeker Zuid CV/SWECO geïnformeerd worden.  

Voor de riolering waren meerdere camera inspecties en aanvullende controles van het aangepaste aansluit-

systeem nodig. De laatste controle is net gedaan. We zijn zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan en wat 

dit voor de voortgang van het woonrijp maken betekent.  

We willen nu eindelijk ook wel eens van die bouwstraten af waar dit kan! 

mailto:alvestedewyk@gmail.com


P A G I N A  3  

 Wat willen we als Alvestêdewyk? 
Door de nieuwe gemeente Waadhoeke wordt er meer geld beschikbaar gesteld om projecten 

in dorpen en wijken mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook nog andere maatschappelijke 

instanties die fondsen beschikbaar stellen voor speciale doel(groep)en (bijv. RABO Bank, 

Streekwurk en Iepen Mienskip fonds) mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Maar het begint altijd met ideeën! 

 

Wat vinden de wijkbewoners belangrijk dat er in wijk komt. Waar is behoefte aan? Of wat is 

er misschien al wel maar zou anders of beter moeten. Zeker nu de groei van de wijk er weer 

goed inzit (ca 150 woningen bewoond eind 2019) worden meer (sociale) structuren en even-

tuele gebreken/gaten daarbinnen duidelijker. 

 

Graag willen we ideeën/wensen/etc. vanuit de wijk horen. Graag ontvangen we je 

reactie via e-mail op alvestedewyk@gmail.com  

Binnen de Alvestêdewyk beschikken we over een zogenaamde Whatsapp Buurt Preventie-

groep (WABP). Deze app-groep is ervoor bedoeld om buurtbewoners te attenderen op ver-

dachte en alarmerende omstandigheden, waarmee we bijdragen aan de veiligheid van de 

buurt. Er is een lijst van spelregels voor deze groep, welke je kunt nalezen op: https://

wabp.nl/nl/wat-wabp/wat-zijn-de-huisregels 

 

Helaas merken we dat er op de app ook regelmatig andere 

berichten verschijnen. Soms heel begrijpelijk maar niet waar-

voor de app bedoeld is. Het gevolg is nu dat diverse bewoners de WABP groep hebben verla-

ten, wat in tegenstelling tot het doel van de groep, de veiligheid niet in positieve zin bevor-

dert.  

Om deze reden zal communicatie vanuit de BWV over bv. het ophalen van oud papier ook niet 

meer via deze app gemeld worden, maar delen we dat via onze facebook pagina, publiceren 

we de data in de Stempelpost en is deze info beschikbaar via de OMRIN-afvalkalender (ze 

hebben ook een handige app). 

 

Als er behoefte is aan een aparte app voor de wijk waarin de vermiste katten, gevonden voor-

werpen, discussies over Sint Maarten, frustraties over vuurwerk, ofwel allerlei dagelijkse be-

richtjes in gepost kunnen worden, dan is het beter dat daar een aparte groep voor opgezet 

wordt. 

 

Het opzetten en beheren van een dergelijke app-groep is echter geen taak voor de 

BWV, het staat iedereen verder vrij om dit initiatief op te pakken. 

WhatsApp Buurt Preventiegroep 
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 AVG – privacywetgeving  
Met ingang van 25 mei 2018 is binnen Nederland de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming) van kracht geworden. Dit heeft ook impact op verenigingen en initiatieven als de BWV. 

Op 8 oktober 2018 heeft de gemeente een sessie georganiseerd om ons daarover meer te vertellen, zodat wij 

ons bewust zijn van de beschikbare persoonsgegevens en hoe wij daarmee om moeten gaan.  

Uitgangspunt is dat we alleen die gegevens bewaren en gebruiken die we echt nodig hebben om als BWV Al-

vestêdewyk te kunnen functioneren.  

Als BWV hebben we onze oude e-mailmappen en documenten gecontroleerd op de aanwezigheid van 

“personalia” en hebben gegevens welke onder deze wet- en regelgeving vallen opgeschoond/verwijderd. 

Op dit moment bewaren we alleen nog namen, e-mailadressen en 06 nummers van bewoners. Deze gegevens 

worden gebruikt voor het versturen van deze Stimpelpost en eventueel andere buurt gerelateerde berichten 

en voor de Whatsapp Buurt Preventiegroep. 

 

We gaan ervan uit dat indien je geen communicatie van ons meer wilt ontvangen, je dit via e-mail 

kenbaar maakt op alvestedewyk@gmail.com wij zullen dan per ommegaande je gegevens verwijde-

ren en je daarvan in kennis stellen.  

(Overgenomen uit de Franeker Courant van 30 januari.) 

 

De gemeente Waadhoeke ziet het liefst zo veel mogelijk mensen bewegen en sporten. De ge-

meente heeft daarom een enquête gelanceerd om de beweeg- en sportbehoefte van haar 

inwoners in kaart te brengen, zodat ze daarop in kan springen. We hebben het verzoek gekre-

gen deze enquête bij jullie onder de aandacht te brengen, zodat je inspraak hebt in de wensen 

op dat gebied. 

De enquête is nog in te vullen tot en met 13 februari via deze link:  https://

www.ersm.nl/waadhoeke  

Sport enquête gemeente 

Kernteam Stationsplein 
Op 4 december 2018 was er een inloopavond bij de gemeente Waadhoeke over de herin-
richting van het Stationsplein en omgeving. Aangezien dit gebied direct aan onze wijk grenst 
en ook voor onze buurt belangrijk is (ingang wijk voor fietsers en voetgangers), hebben we 
deze avond bijgewoond en inspraak geleverd. 

We hebben het belang van veiligheid voor voetgangers en met name fietsers benadrukt om-
dat we zien dat schoolgaande kinderen nu vaak in het gedrang raken tussen de Poiesz en Mar-
cus van der Woude en dit is niet de gewenste situatie! De planning is dat in 2019 de plannen 
verder uitgewerkt worden en aanbesteed, zodat in 2020 de realisatie kan plaatsvinden. 
 

De presentatie met daarin sheets over de huidige en gewenste situatie is te vinden 
op: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?
site=waadhoeke&id=16fadddd-fe54-4a06-8464-26cb45c04d90  
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