
Beste buurtbewoners,  

Sinds de vorige nieuwsbrief is de wijk al weer flink gegroeid. Ineens zijn er allemaal nieuwe hui-

zen aan de Blikfaart en Sudhoekster Faart en wordt er door Kuin keihard gewerkt aan de wo-

ningen aan de Arumer Faart. Aan de Dyksfeart is volop animo voor de woningen en de straten 

gaan er uit om ruimte te maken voor de nieuwe riolering. De definitieve bestrating, verlichting 

en beplanting wordt geplaatst, dus de schwung zit er lekker om de wijk af te krijgen.  

Corona zorgt ervoor dat wel veel thuis zitten, iets wat we uiteraard liever niet doen, maar wat 

nog maar eens duidelijk maakt dat je thuis een goede basis moet zijn. Een mooi plekje waar je 

je thuis voelt, waar je kunt genieten en waar je over goede faciliteiten moet beschikken, Nu er 

minder op vakantie gegaan wordt, we minder naar de terras-

sen kunnen en ook minder weekendjes weg gaan, zie je dat 

men hun geld investeert in de eigen woning. Men koopt een 

ander huis (wat we terugzien in de verkoop en prijzen van de 

woningen), of verbouwd. Een aanbouw, een dakkapel, een 

overkapping of voor sommigen al een nieuwe keuken, er 

wordt volop geïnvesteerd en daar plukt onze wijk zijn vruch-

ten van. De buurt wordt aantrekkelijker en daar zorgen we 

samen voor.  

 

Leefbaarheid van de wijk 

In kader van de leefbaarheid en aanzicht van de wijk het verzoek aan bewoners om zorg te 

dragen voor het opruimen van gebruikte materialen. Hier en daar zien we dat in het gemeente-

lijke plantsoen (groenstroken voor woningen) materialen blijven liggen na het realiseren van 

bouw en/ of bestratingswerkzaamheden. Dit maakt dat in het groeiseizoen op deze plekken  

het gras niet gemaaid kan worden en dit zorgt voor een rommelig aanzicht waar onkruid de 

vrije hand krijgt.  

De leefbaarheid van de wijk bepalen we samen, dus laten we gezamenlijk ervoor zorgen dat we 

de wijk netjes houden. Dit verhoogd het leefplezier en trekt ook nieuwe bewoners naar onze 

mooie wijk. 
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BWV Alvestedewyk 
De BWV, de Brede Wijk Vertegenwoordiging van de Alvestedewyk. 

Wat is/doet de BWV? In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is de BWV geen buurtvere-

niging. Het is een enthousiaste groep bewoners welke de wijk vertegenwoordigt, en zich 

inzet voor het wel en wee in onze wijk. Deze groep onderhoud contacten met verschillende 

partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Alvestedewyk. Daarbij moeten 

jullie denken aan contacten met bijvoorbeeld de gemeente Waadhoeke en de project ont-

wikkelaars.  

Ook vinden we de veiligheid, de leefbaarheid en het aanzicht van onze wijk een belangrijk 

aspect. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan voor speeltuinen zodat de kinderen ook een 

eigen plekje hebben in de wijk, waarover later meer.. 

Hebben jullie vragen en of opmerkingen over de wijk dan kunnen jullie deze sturen naar het  

email adres: alvestedewyk@gmail.com, of neem contact op met een van de onderstaande 

contactpersonen: 

Marco Boonstra  (voorzitter) - Horsa 2  | Janette Abma - Dyksfeart 34 

Peter Brander (secretaris) - Horsa 16   |  Feite Westra - Rie 2 

Gerrit Veenstra - Horsa 4    |  Jeroen Salverda - Aesterfaart 18 

Martine Walburg (penningmeester) - Berltsumerwiid 30  

 

Onze zeer gewaardeerde penningmeester Martine Walburg heeft de functie met veel plezier 

een aantal jaren gedaan. Iets waar we ontzettend blij mee waren, maar Martine heeft te ken-

nen gegeven hiermee te willen stoppen en dus zoeken we een vervanger (M/V).  

Omdat de BWV een stichting is en geen vereniging (met leden), zal deze functie niet heel veel 

tijd kosten. We hebben bijna geen inkomsten (alleen oud papier) en dus zijn de uitgaven ook 

beperkt, dus het huishoudboekje bijhouden kost niet heel veel tijd. Dit jaar zijn we wel bezig 

met subsidies voor de speeltuin, dus daar zit iets meer werk, maar is dus van tijdelijke aard. 

Ben jij iemand die ook je steentje wil bijdragen aan de buurt en heb je enige affiniteit met het 

penningmeesterschap, twijfel dan niet en meld je bij alvestedewyk@gmail.com.  

Penningmeester  

mailto:alvestedewyk@gmail.com
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Rietbuurt fase 1: 

De toenemende vraag naar woningen merken we ook in de Elfstedenwijk. Aan de Dyksfeart 

heeft ontwikkelaar Brummelhuis al enige tijd 8 kavels in verkoop. Op dit moment is op één ka-

vel een woning gerealiseerd en voor de overige kavels is nu gelukkig veel belangstelling. Met 

een aantal geïnteresseerden is men in gesprek met het vooruitzicht dat binnen afzienbare tijd 4 

kavels zullen worden verkocht. Daarmee zijn bijna de laatste kavels, op 

twee na, van de 1ste fase Rietbuurt verkocht en kunnen we ons richten 

op de 2de fase Rietbuurt. 

Rietbuurt fase 2:  

Eind maart is het concept beeldkwaliteitsplan en uitwerkingsplan aan de 

gemeente gestuurd. De verwachting is dat de gemeente hier nog deze 

maand op reageert. Bouwbedrijf Kuin zit klaar om haar ontwerpen van 

de woningen te mogen presenteren. Mei/juni zal naar verwachting ge-

start worden met het bouwrijp maken (riolering / bestrating) en daarna 

is het wachten op nutbedrijven (elektra / water) welke pas naar verwachting in Q4 hiervoor tijd 

zullen hebben.  

Planning woonrijp maken en riolering 

 

Sport– en Speelvoorzieningen Alvestedewyk 
De speeltuincommissie mag dan weliswaar niet iedere dag zichtbaar zijn in de speeltuin, maar ik kan 

jullie verzekeren dat er volop gewerkt wordt aan dit mooie plan. Hieronder even kort de status en 

voortgang van dit project. 

Iedere woensdagavond heeft de commissie overleg over de voortgang en actiepunten van dit project.  

Op dit moment zijn we volop bezig met het aanschrijven van alle subsidieverstrekkers en instanties om 

de benodigde gelden binnen te slepen.  

De gemeente heeft besloten over de eerder al toegezegde gelden en dit is positief overgenomen. Dit 

betekent dat de gemeente Waadhoeke ons 40.000 euro sponsort en daarnaast ook nog de BTW be-

taald, wat neerkomt op nog eens 17.000 euro.  

De projectontwikkelaar van de wijk, genaamd BPD, heeft besloten 5.000 euro aan ons te willen beschik-

baar stellen in de vorm van een speeltoestel.  

Van het Postcodeloterij Buurtfonds hebben we ook 5.000 euro ontvangen, dus het loopt al mooi. 

De crowdfunding campagne is vorige week van start gegaan welke we in samenwerking met de Regio-

bank (Folkertsma Financiële Diensten) en Samenvoordebuurt.nl ingericht hebben.  

Naast dat we nog flink wat kolen in het vuur hebben bij een reeks subsidieverstrekkers, zijn we ook op 

zoek naar sponsoren. We willen dus naast bedrijven in de buurt ook onze eigen buurtbewoners, jij dus,  

vragen een bijdrage te leveren aan deze speeltuin. We hebben daarom een mooie website laten maken 

door Wouter van der Molen van WMmedia en via die website kun je geld doneren.  

Iedere euro is er weer één, dus ondersteun de realisatie van de prachtige speeltuin voor de wijk en 

doneer op deze website, zodat we in september kunnen aanvangen met de realisatie:  

Ons doel voor crowdfunding is om 5.000 euro op te halen en In de afgelopen week hebben al flink wat 

buurtbewoners gedoneerd, waardoor we al net iets meer dan 1.000 euro opgehaald hebben! Een super 

resultaat al. 

https://speelvoorzieningen.alvestedewyk.nl/home  

Stand van zaken ontwikkeling 

https://speelvoorzieningen.alvestedewyk.nl/home
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Hieronder een overzicht van de ophaaldata van oud papier voor 2021 

 

 

 

NLdoet op 29 mei 2021! Doe je mee?  

Wij hebben ons als wijk aangemeld voor een klus op zaterdag 29 

mei 2021 van 10.20 uur tot 12.00 uur.  

We willen deze ochtend onze mooie wijk in aanbouw weer afvalvrij 

maken → De straten, bosjes/groen en het water /riet ontdoen van 

afval. Daarnaast staan er grote bloembakken in de wijk op onze toe-

gangsweg. We gaan deze bakken weer onkruidvrij maken, eventu-

eel boompjes snoeien en weer mooi aanvullen met bloeiende en 

kleurige planten.  

Dit alles doen we gezellig met elkaar in de buitenlucht en coronaproof. De wijk is groot en 

ruim, er is genoeg onderhoud te doen, afval op te ruimen en plant/snoei klusjes te doen. We 

hopen op een goede opkomst van vrijwilligers. Gezinsleden mogen gezamenlijk op een plek 

werken. Verder werkt iedereen op veilige afstand van elkaar op een aangewezen werkplek/

gebied. En er zijn ook nog bootjes of sups nodig voor afval opruimen in het water en riet… 

We hopen dat er genoeg vrijwilligers in onze mooie wijk zijn die mee willen doen, jong en 

oud, iedereen is welkom om te helpen. Doe je mee?  Geef je op via de site NLdoet voor de 

klus: Alvestedewyk opruimen en in de bloemetjes zetten! 

Ophalen oud papier 

Bron: Afvalkalender Omrin welke ook huis aan huis is verspreidt. 


