
 

Beste (nieuwe) buurtbewoner(s), 
 

Allereerst van harte welkom in de Alvestêdewyk! Daarnaast willen wij graag de vol-

gende punten bij u onder de aandacht brengen. 

In 2013 is er in de wijk een brede wijkvertegenwoordiging (Stichting B.W.V. Al-

vestêdewyk) opgericht. Geen buurtvereniging in de traditionele zin maar een stichting 

die probeert de ontwikkeling van de wijk en de leefbaarheid positief te beïnvloeden en 

die als gesprekspartner naar de projectontwikkelaar en de gemeente optreedt.  

Periodiek verspreiden we een nieuwsbrief (De Stempelpost) met het laatste nieuws. 

Wilt u deze ook ontvangen dan graag even een e-mail naar alvestedewyk@gmail.com 

met hierin uw naam en op welk e-mailadres(sen) u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Sinds 2015 is er in de wijk een WhatsApp Buurt Preventiegroep (WABP) actief n.a.v. 

inbraken en vernielingen die hebben plaatsgevonden. Wilt u zich ook aanmelden voor 

deze app-groep (Alvestedewyk WABP) stuur dan een e-mail met het 06-nummer naar 

alvestedewyk@gmail.com dan voegen we u toe. U kunt zich ook aanmelden via de site 

van WhatsApp Buurtpreventie http://www.wabp.nl/. 

Daarnaast is er nog een algemene Alvestedewyk app-groep voor allerlei nieuwtjes, 

weggelopen huisdieren, gevonden voorwerpen, etc. Voor deze groep kunt u zich aan-

melden door een berichtje te sturen naar Chris Assies, 06-17714516. 

De Alvestêdewyk is een nieuwbouwwijk die nog lang niet klaar is. De diverse bouwac-

tiviteiten zorgen regelmatig voor overlast. Schroom niet om projectontwikkelaar, ge-

meente of aannemer aan te spreken als er gevaarlijke situaties (dreigen te) ontstaan. 

N.B. De site van de projectontwikkelaar, Franeker Zuid C.V., verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van de Alvestêdewyk is http://www.nieuwbouw-elfstedenwijk.nl/. 

 

U kunt ons ook vinden op Facebook, pagina www.facebook.com/alvestedewyk. 

Tenslotte hopen we vooral dat u hier met veel plezier zult wonen en waar mogelijk 

meewerken aan een prettige leefomgeving voor alle wijkbewoners.  

 

Met vriendelijke groet, 

BWV Alvêstedewyk. 
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I N T E R E S S A N T E  I N -

F O R M A T I E :  

E-mail: alvestedewyk@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/

alvestedewyk 

Twitter: alvestedewyk@twitter.com 
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BPD  

Deze partij, voorheen Bouwfonds, is de gebiedsontwikkelaar van de wijk. BPD moet ervoor zorgen dat de 

wijk voorzien wordt van de juiste infrastructuur en dat de kavels verkocht worden. Zij willen een fraaie en 

duurzame woon- en leefomgeving realiseren en hopen de wijk dan ook zo snel mogelijk te kunnen afron-

den.  

BPD is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gedeeltes van de wijk welke nog niet zijn 

opgeleverd aan de gemeente. Op dit moment is alleen de groenstrook tussen de Riet– en Lanenbuurt aan 

de gemeente overgedragen.  

Gert Jan Plomp (BPD) - Is gebiedseconoom bij BPD en verantwoordelijk voor de grondexploitatie en 

civiele zaken.  

William Derks (BPD) - Is de Senior projectmanager met als taak om het project Alvestedewyk tot een 

succesvol einde te brengen. Zijn main focus is woningbouwontwikkeling.  

Jan van Buren (BPD) - Is de BPD-man in het veld en is contactpersoon voor bewoners voor alles op en 

rond de wijk. Hij bewaakt en coördineert de binnengekomen vragen en zet deze uit bij de juiste partij. Hij 

is ook de man achter info.alvestedewyk@bpd.nl Hier kun je algemene vragen en verzoeken voor verbete-

ringen kwijt.  

Niet-urgente zaken, moeten bij dit loket aangebracht worden.  

 

SWECO 

Sweco is een ingenieursadviesbureau ingehuurd door BPD om toe te zien op de uitvoering van werkzaam-

heden door derde partijen als bijv. Faber.  

Sibbele Wheda - is als project coördinator de man die geregeld in onze wijk te zien is. Hij stelt vast of 

de werkzaamheden conform afspraak uitgevoerd worden, denk hierbij aan bestrating, riolering etc.. Mocht 

je hem in de buurt treffen, kun je hem altijd aanschieten voor een vraag. Hij zorgt er voor dat dit ook 

weer bij Jan van Buren terechtkomt en belegt dit eventueel weer bij externe par tijen. Indien nodig kun je 

hem ook bellen op 06-51359990  

Urgente (acute) zaken, kunnen bij Sibbele aangebracht worden. Denk aan bijvoorbeeld le-

vensbedreigende situaties en nooddiensten die niet op de plaats van bestemming kunnen 

komen door wegversperringen en wegopbrekingen.  

A. Faber b.v.  

Aannemer Faber is verantwoordelijk voor de vervanging van de riolering en het woonrijp maken van de 

wijk.  

Anne van Straten - is vanuit aannemer Faber het aanspreekpunt. Hem kun je ook bij urgente (acute) 

zaken benaderen. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-10337471  
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Gemeente Waadhoeke  

De gemeente heeft in verschillende plannen (o.a. beeld- en kwaliteits- en bestemmingsplan) afspraken ge-

maakt met BPD over wat er in de wijk moet komen en waar dat aan moet voldoen. Deze plannen vormen 

de basis van afspraken waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Op het moment dat zaken gereed 

zijn, worden deze overgedragen aan de gemeente en vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk.  

Nel Haarsma - is verantwoordelijk wethouder voor de ontwikkeling van de Alvestedewyk.  

Dick Wolbers - is bij de gemeente projectmanager aangaande de Alvestedewyk en is daarmee de even-

knie van William Derks (BPD). Dick legt verantwoording af aan de verantwoordelijke wethouder en ge-

meenteraad.  

Els Hiemstra - is Dorpen- en wijkencoördinator bij de gemeente en heeft de Alvestedewyk in haar por-

tefeuille. Els is aanspreekpunt voor niet-bouw gerelateerde zaken. Vanuit deze functie wordt er vooral 

gekeken naar leefbaarheid van de wijk en eventuele problemen. Ze rapporteert aan Wethouder Nel 

Haarsma.  

 

BWV (Brede Wijkvertegenwoordiging Alvestedewyk)  

De BWV vertegenwoordigt ons als bewoners van de wijk in gesprekken met de gemeente en BPD 

(Projectontwikkelaar), wij zijn geen buurtvereniging maar bewoners die zich met name richten op het 

bevorderen van de leefbaarheid van de wijk. We nemen signalen vanuit de wijk mee naar de betrokken 

partijen en worden door hun op de hoogte gebracht en gehouden van ontwikkelingen.  

 

In de BWV zitten de volgende personen:  

Marco Boonstra (De Horsa 2) - Voorzitter (06-25062843),  

Peter Brander (De Horsa 16) - Secretaris,  

Martine Walburg (Berltsumer Wiid 30) - Penningmeester 

Feite Westra (De Rie),  

Taede Yntema (Berltsumer Wiid 3),  

Gerrit Veenstra (De Horsa 4),  

Janette Abma (Dyksfeart 34),  

Martin Kooistra (Blikfaart),  

Jeroen Salverda (Aesterfaart 18) 
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