
Beste buurtbewoners,  

 

Het is inmiddels alweer februari en de dagen bevatten weer meer daglicht dan dat het 

donker is. ‘s Ochtends kunnen de kinderen met licht naar school en niet alleen, door-

dat het zonnetje er dan al is. De afgelopen weken is er keihard gewerkt om onze wijk 

op verschillende plekken van nieuwe verlichting te voorzien. De voorheen zo donkere 

ingang van onze wijk (Stimpelpost) wordt nu degelijk verlicht met prachtige led-

lampen. De lantaarnpalen zijn aan de andere kant geplaatst, zodat ook de voetgangers 

direct goed zicht hebben en ook goed gezien worden, ofwel een grote verbetering 

voor de verkeersveiligheid.  

 

De Arumerfeart is voorzien van bomen, waardoor ook de meest recente bewoners 

van onze wijk kunnen genieten van een straat die af is. Helaas, heeft het plaatsen van 

deze bomen ervoor gezorgd dat de bypass (het pad langs de speeltuin) het veld moest 

ruimen, maar we zijn druk in gesprek om ervoor te zorgen dat het schelpenpad door-

getrokken wordt, zodat ook de speeltuin weer goed toegankelijk is.  

Aan de Dyksfeart is bouwbedrijf Kolthof druk doende met de bouw van de 7 wonin-

gen welke in oktober naar verwachting gereed zullen zijn. De laatste kavel is ook daar 

onder voorbehoud verkocht, dus daarvan zal de bouw ook spoedig gestart worden. 

Na de oplevering van deze woning zal de Dyksfeart woonrijp gemaakt worden. 

 

Aan de Aesterfeart wordt binnenkort aangevangen met de bouw van de laatste wo-

ning en we verwachten dat na de zomervakantie begonnen kan worden met het afma-

ken van die straat. Dat betekent dat het keerpleintje aan het einde en de ingang van de 

straat ook voorzien worden van de definitieve bestrating. Ook voor deze straat geldt 

dat eind dit jaar deze zo goed als afgerond is.  

Tegelijk met het afronden van Rietbuurt fase 1, wordt hard gewerkt aan Rietbuurt fase 

2. Jansma is samen met Westra druk doende met het bouwrijp maken van de weg 

langs de speeltuin (verlengde Horsa) en de eerste landtong. De gemeente is voorne-

mens de bestemmingsplanprocedure op te starten voor de 2de fase en Bouwbedrijf 

Kuin heeft de bouwpannen ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd voor het be-

bouwen van de eerste landtong en is parallel daaraan zijn marketing aan het voorberei-

den. Zodra de Gemeente een GO geeft komen de woningen in de verkoop, we hopen 

dat dit in maart/april gaat gebeuren want er zijn al diverse belangstellenden.  
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Hier een berichtje van de op 19 januari 2022 opgerichte com-
missie. 

Wij hebben het plan opgevat om het straatkaatsen in de Al-
vestedêwyk te gaan organiseren, wij als commissie zijn hier erg 
enthousiast over om dit vorm te geven. Wij kwamen tot de 
conclusie dat wij dit misten in onze buurt.  

Wonen in Franeker, stad van de PC op de 5e woensdag in juli, 
daar hoort ook kaatsen in de Alvestedêwyk bij.  

Het is een mooi moment om met elkaar samen te komen en 
actief bezig te zijn, het geeft verbinding in onze Alvestedêwyk. 

De intentie is om elke woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 
uur in de periode van mei tot september in competitievorm 
het straatkaatsen te gaan organiseren. 

Inmiddels is onze eerste vergadering geweest, waarin we ideeën hebben uitgewisseld. 

Als commissie zijn we nu aan het kijken/onderzoeken in welke straat dit plaats zou kunnen vin-
den. 

Verder informatie volgt 

De commissie bestaat uit: 
René Politiek 
Feite Westra 
Froukje Feenstra      
Sybrigje Salverda 

 

Sport– en Speelvoorzieningen Alvestedewyk 
Zaterdag 6 november was het eindelijk zover, de opening van de nieuwe speeltuin en wat 
was het een succes. Goed weer en een prachtige opkomst, maar liefst 3 kranten hebben er 
over geschreven, dus onze wijk heeft weer flink wat PR gekregen.  

Zijn we nu klaar? Nou, bijna. Er moet nog gras gezaaid worden, er moeten nog een aantal 
prullenbakken geplaatst worden en er komt nog een stuk schelpenpad bij.   

Het meest bespeelde/gewilde speeltoestel is tot op heden de draaizweefmolen, wat hebben 
de kinderen daar een plezier van. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds wordt er met veel ple-
zier gespeeld, maar we zien helaas ook dat dit soms wat te gek gaat. Het toestel is bedoeld 
voor de leeftijdscategorie 5 tot 15 jaar, waarbij men ook de veiligheid van de meespelende 
kinderen in acht moet nemen. Geef je kind dus mee, om normaal met de toestellen om te 
gaan. Ons toestel was zelfs al op een filmpje op Dumpert te zien, wat maar duidelijk laat zien 
dat het soms echt te gek gaat. Ondanks dat de speeltuincommissie alles in het spier gezet 
heeft om deze prachtige speeltuin te realiseren, zijn we niet verantwoordelijk voor hoe de 
toestellen gebruikt worden. Constateer je iets, wat niet door de beugel kan, meldt dit dan 
even bij de betreffende kinderen die dat doen, ofwel spreek elkaar aan op houding en ge-
drag. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat we nog lang plezier hebben van deze voor-
zieningen. 

Buurtkaatsen Alvestedewyk 
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Onze wijk groeit het afgelopen jaar flink door en dat is prachtig. Ook de komende jaren komen 
er nog flink wat woningen en bewoners bij en het lijkt ons goed dat er een buurtvereniging 
komt. We spreken geregeld bewoners die enthousiast zijn en worden van de initiatieven waar-
mee we bezig zijn en horen goede ideeën voor in de wijk, maar de BWV is geen buurtvereni-
ging.  

Het lijkt ons leuk en goed dat er een buurtvereniging opgericht wordt en dus zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die actief een rol willen hebben in het opzetten van een buurt-
vereniging voor de Alvestedewyk. Ben jij iemand die zich graag inzet voor het wel en wee van 
de buurt, het leuk vindt om dingen te organiseren waarbij het buurtgevoel versterkt wordt en 
vindt jij sociale samenhang van de bewoners belangrijk? Laten we dan eens kijken of we dit van 
de grond kunnen krijgen en stuur een mailtje naar alvestedewyk@gmail.com.  

 

Vis en supsteiger 
Zoals jullie als buurtgenoten natuurlijk wel hebben gemerkt de afgelopen zomer, is het sup-
pen een enorm populaire bezigheid geworden. 

Ook in onze waterrijke buurt zien we regelmatig suppers voorbij komen. 

Het leek ons als BWV daarom ook erg handig om hiervoor, centraal ge-
legen 

in onze wijk, een voorziening te creëren in de vorm van een vis-/
supsteiger. 

Deze kan door iedereen gebruikt worden, en hier kan naast suppen na-
tuurlijk ook gevist worden. 

De beoogde locatie is aan het eind van Horsa grenzend aan het door-
gaande vaarwater van de Tzummervaart. 

Een locatiebezoek heeft reeds plaats gevonden en zijn er gesprekken gaande met verschil-
lende betrokken partijen, gemeente Waadhoek, Wetterskip, vis vereniging “De Deinde Dob-
ber”. 

De komende periode zal hier wederom hard aan gewerkt 
worden om tot een realisatie te kunnen komen. 

 

We houden jullie op de hoogte! 

Buurtvereniging? 
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Onderhoud watergangen en beschoeiingen 

Kennelijk heerst onduidelijkheid over het onderhoud aan de watergangen en beschoeiingen in 

de Rietbuurt. Bewoners wenden zich tot de gemeente Waadhoeke en krijgen dan te horen dat 

zij zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Het lijkt ons goed jullie te informeren en de 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het water en de beschoeiingen op een rijtje te zetten. 

In de uitgiftevoorwaarden van de gemeente Waadhoeke is het volgende vermeld over de be-

schoeiingen. (bron: https://www.nieuwbouw-elfstedenwijk.nl/media/qdzlauex/

uitgiftevoorwaarden_gemeente_waadhoeke.pdf) 

 
(Keur van Wetterskip Fryslân: https://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-

regels/keur-wetterskip-fryslan.) 

 

Bovendien is vorig jaar iedere bewoner aan het water met beschoeiing door de ontwikkelaar 

geïnformeerd dat onderhoud voor wat betreft de beschoeiing bij hen ligt.  

Het water en onderhoud is daarbij niet specifiek benoemd, maar in de leveringsakte van de 

kavels staat daar wel het volgende over:  

 

NL-Doet Zaterdag 12 maart 
Volgende week zaterdag, 12 maart, is het weer NL doet. Zoals gebruikelijk pakken we deze 

datum om dan samen met de buurt een aantal klusjes te doen die de leefbaarheid van de 

wijk ten gunste komen. De volgende zaken gaan we aanpakken: 

• Picknickbanken: onkruidvrij maken en opsluitband plaatsen 

• Grond onder kabelbaan en zweefmolen voorzien inzaaien en voorzien van een laagje 

zand zodat dit begroeit en minder nat is/blijft. 

• De storm van afgelopen week heeft weer voor veel rotzooi in de wijk gezorgd en dus 

moet er het nodige aan vuil geraapt worden / opgeruimd worden. 

We beginnen om 10:00 uur bij de kabelbaan en we verwachten rond 12:00 uur te stoppen, 

dus kom even helpen dan zijn we zo klaar.  
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Onderhoud watergangen en beschoeiingen—Vervolg 

 

“- de erfdienstbaarheid van doorvaart, zulks om te komen van en te gaan naar het openbare 

vaarwater, welk recht wordt gevestigd ten behoeve en ten laste van de tot het verkochte beho-

rende strook water en die aan de betreffende waterpartij gelegen percelen bouwterrein in de 

Rietbuurt gelegen het plan Franeker Zuid, die met arcering zijn aangegeven op de aangehechte 

situatieschets; de erfdienstbaarheid van doorvaart wordt slechts gevestigd over een breedte van 

drie meter en vijftig centimeter, gerekend ter weerszijden uit het hart van de betreffende water-

partij. Het onderhoud en schoonhouden van het tot gemelde erfdienstbaarheid dienende water 

is ten laste van de daarvan genothebbende en gebruikmakende percelen, ieder voor een gelijk 

deel. De eigenaren van de genothebbende en gebruikmakende percelen zijn verplicht het water 

waardoor deze erfdienstbaarheid zich uitstrekt, op een minimale diepte van een meter en vijftig 

centimeter te houden. De eigenaren van de dienende erven zullen van hun eigendom gebruik 

kunnen blijven maken zoals zij dit wensen, mits het gebruik daarvan door de eigenaren van de 

heersende erven (en hun eventuele gezinsleden) onverminderd en ongehinderd kan blijven ge-

schieden. In het water, waardoor gemelde erfdienstbaarheid wordt gevestigd, zullen geen obsta-

kels, hoe dan ook genaamd, mogen worden geplaatst, welke het ongehinderd gebruik van de 

erfdienstbaarheid belemmeren. 

Voormelde erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve en ten laste van het verkochte 

enerzijds en de aan de gemeente, als juridisch eigenaar en Franeker Zuid, als economisch eige-

naar verbleven percelen in het plangebied Franeker Zuid, kadastraal bekend gemeente Franeker, 

sectie …, nummer **** anderzijds. 

Voor zover reeds eerder percelen zijn overgedragen in het plangebied Franeker Zuid, zijn deze 

overeenkomstig bevoorrecht en bezwaard met voormelde erfdienstbaarheden.” 

Kadastrale percelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://kadastralekaart.com/ 
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Op dit moment wordt deze nieuwsbrief slecht 1 of 2x per jaar opgesteld. We zouden het 

leuk vinden om vaker, desnoods korter, een update te sturen over het reilen en zeilen in de 

wijk, maar het schrijven van stukjes is niet zo ons ding. Vindt jij het nou leuk om geregeld 

even een kort stukje te schrijven op basis van input vanuit de BWV/wijk, dan zijn we op zoek 

naar jouw hulp. Ben jij, of ken je iemand, die leuke tekstjes kan schrijven, neem dan even 

contact op via e-mail: Alvestedewyk@gmail.com en laten we kijken of we elkaar wat kunnen 

helpen.  

Onze secretaris Peter Brander heeft na vele jaren actief te zijn geweest in de BWV per 2022 

aangegeven te stoppen. Peter zal nog wel het oud papier blijven verzorgen en ons altijd met 

raad en daad willen bijstaan, of de handen uit de mouwen steken met burendag/NL-Doet, 

maar hij zal geen actief bestuurslid meer zijn. We danken Peter voor al zijn inzet al die jaren en 

hebben inmiddels gepast afscheid van hem genomen. Dank Peter! 

 

Met het vertrek van Peter is er weer plek voor nog wat leden. We streven ernaar dat alle stra-

ten goed vertegenwoordigd zijn, dus ben je woonachtig aan de: Berltsumer wiid,  Arumer 

Feart of Sudhoekster Faart dan is dat een pre, maar ook uit de andere straten ben je welkom 

als lid. We vergaderen iedere 6 weken op maandagavond en bespreken dan de voortgang van 

de ontwikkeling, eventuele knel/verbeterpunten en de voortgang van de verschillende werk-

groepen/commissies. Je hoeft niet perse de rol van secretaris te vervullen, maar dat zou wel 

mooi zijn.  
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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 buurtvereni-

ging. 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 con-

tacten met bijvoorbeeld de gemeente Waadhoeke en de project ontwikkelaars.  

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

pect. 

 

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 con-

tactpersonen: 

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

Feite Westra - Rie 2     |  Jeroen Salverda - Aesterfaart 18 

Greetje Lap  (penningmeester) - Blikfaart 9  |  Gerrit Veenstra - Horsa 4   

Ophalen oud papier 

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

Brede Wijkvertegenwoordiging 

mailto:alvestedewyk@gmail.com

