
Beste buurtbewoners, 

Wat een jaar. 

De beperkingen van corona zijn gelukkig voorbij. Er kon weer wat georganiseerd worden. Maar 

ondertussen werd het spannend in de wereld. Oorlog ‘om de hoek’, vluchtelingen, hogere 

brandstofprijzen, inflatie. Kortom: wat een jaar! 

In de laatste maand van 2022, kijken wij even naar de positieve zaken die dit jaar in onze wijk 

zijn gebeurd of ‘in gang gezet’. En vertellen wij je wat de plannen en ontwikkelingen zijn in 

2023. 

 

Wat heeft de BWV gedaan?  

 

Wijkschouw 

In april heeft er een wijkschouw plaats gevonden. Dat houdt in dat er een delegatie van de 

Gemeente en Accolade samen met een paar bestuursleden van zowel de BWV als de huurders-

vereniging door de wijk is gegaan. Er is vooral gekeken naar onderhoudsklachten, ofwel ‘klein 

leed’ zoals ze het noemen. Belangrijkste klachten waren onderhoud van de schelpenpaden, de 

groene aanslag huurwoningen, verkeersveiligheid, en de tunnel. Schelpenpaden zijn inmiddels 

onderhouden. Het verwijderen van de groene aanslag van de huurwoningen staat voor 2023 

gepland. Gelijktijdig met het schilderen. Voor de verkeersveiligheid zijn we een projectgroep 

voor gestart (verderop meer hierover) en de tunnel schoon krijgen loopt ook nog een initiatief. 

 

AED - Reanimatietraining 

Tussen Horsa 2 en 4 hangt een AED apparaat. Zes bewoners hebben deelgenomen aan een 

cursus die wij hebben geregeld en dit willen wij volgend jaar graag herhalen. Heb je belang-

stelling? Stuur een mail naar alvestedewyk@gmail.com of meld je bij een van de bestuursle-

den. 

 

NL-Doet 2022 

Op zaterdag 12 maart was de opkomst voldoende om de geplande klussen te kunnen doen. 

Verderop in deze Stempelpost kun je zien wanneer je in 2023 weer in actie kunt komen. 

 

Burendag 

De officiële Burendag was 24 september, maar wij hadden het naar voren geplaatst i.v.m. de 

Agrarische Dagen. Dus werd het: ‘Wyk op ‘e Dyk!’ voor onze wijk. Na weken van prachtig, maar 

droog, zomerweer moest het juist op die dag weer gaan regenen. Een paar ‘wateronderdelen’ 

zijn daardoor helaas geschrapt, maar verder kon alles gewoon doorgaan. Het werd een mooi 

feest. Volgend jaar weer? Natuurlijk wel. Wil je helpen organiseren? Meld je dan en stuur een 

mail naar alvestedewyk@gmail.com en laten we er samen een prachtig feest van maken. 
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We hebben ons eerste geslaagde seizoen erop zitten.  

Tussen mei en september is er op 12 woensdagen fanatiek ge-

kaatst. 

Er hebben in totaal 27 verschillende deelnemers meegedaan en 

gemiddeld hebben we drie perken per avond vol gehad. 

Op 24 augustus hebben we na het kaatsen met elkaar nog even 

gezellig nagezeten met een hapje en een drankje. 

De uitslag: 

1e Jurjen Ypma 

2e Mark van der Veer 

3e Dicky Vijver 

4e Mart Kramer en Vincent Mol 

 

 

Wij, als commissie, zijn heel tevreden over het eerste seizoen en gaan met veel plezier verder 

om van het komende seizoen een nog groter succes te maken. Waarbij we hopelijk nog meer 

buurtgenoten enthousiast kunnen maken om een keer mee te komen doen en zelf de sportivi-

teit en gezelligheid te ervaren. 

De geslaagde 1e editie is mede mogelijk gemaakt door Poiesz Supermarkten, Westra Franeker 

Brilboutique Opticien Franeker, Dicky Vijver schilderwerken en Bouwbedrijf van Marrum. 

 

We zien jullie graag allemaal volgend jaar!! 

Rene, Martin, Feite en Sybrigje. 

 

Waar is de BWV o.a. mee bezig? 

Kennismaking met nieuwe wethouder 

Op 5 september hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe wethouder en dorpen en wij-

kencoördinator die onze wijk in hun portefeuille hebben. Marja van der Meer is de wethou-

der en Hendrik Tamsma de coördinator. Zeer prettig en nuttig gesprek. Allebei zeer benader-

baar. O.a. ons aandachtspunt van de verkeersveiligheid werd zeer serieus genomen en wij 

kregen ook de tip om de bewoners d.m.v. een enquête te raadplegen. Verder werd de ope-

ning geboden om een subsidieaanvraag te doen voor de aanleg van de vis/supsteiger. 

Buurtkaatsen Alvestedewyk 
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Begin dit jaar lieten de snelheidsmetingen zien dat er geen acute verkeersveiligheidsissues wa-

ren, maar daar herkende de BWV zich niet in. We zijn in gesprek gegaan met de Gemeente 

over de locatie van de meting en over de wijze van meten en op basis daarvan is er afgespro-

ken opnieuw metingen te doen, nu op een andere plek en met 2 soorten meetapparatuur.  

 

In oktober hebben we jullie een enquête gestuurd en in november hebben we met de Ge-

meente Waadhoeke de resultaten van de verkeersmetingen en de enquête besproken en de 

conclusie is dat er wel maatregelen geadviseerd worden en dan met name bij de binnenkomst 

van de wijk (overgang 60 naar 30km/u). Daarnaast kan met minimale middelen er nog een 

reeks verbeteringen doorgevoerd worden, door bv.: wegvlakken te verven.  

In gesprek met de Gemeente bekijken we de haalbare vervolgstappen en tijdens de komende 

NL-Doet willen we hier een vervolg aangeven. 

 

 

Vis en supsteiger 
Vissen en suppen zijn activiteiten die we veel zien in onze water-

rijke Alvestedêwyk. 

Ook de afgelopen zomer werden er veelvuldig actieve buurtge-

noten gesignaleerd op het water die gebuik maakten van een 

supplank, en ook wordt er regelmatig gevist in de wijk 

En dus willen we in de wijk, zoals al eerder aangekondigd, een 

steiger gelegen in de Alvestedêwyk waarvan iedereen gebruik 

kan maken. 

 

De gekozen locatie is aan het eind van De Horsa. 

 

De BWV heeft contact gelegd met de diverse betrokken partijen, 

en aansluitend hebben er reeds vele afspraken plaatsgevonden. 

Het geld voor de realisatie is bijna binnen. Zowel de Vis Federatie 

als de Visvereniging “De Deinende Dobber” hebben een bijdrage 

toegezegd. Het ontbrekende bedrag voor de offerte is aange-

vraagd bij de Gemeente en deze maand ook toegezegd! 

De realisatie zal in het voorjaar van 2023 zijn. 

Verkeersveiligheid 
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Wat gaat er verder nog gebeuren in de wijk? 

De volgende werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden om de eerste fase van de Riet-

buurt en Lanenbuurt af te ronden:  

• Parkeerterrein tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2022 week 47-51  

• Blikfaart 2023 week 2 – 5  

• De Rie tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2023 week 5 – 8  

• Sudhoeksterfaart 2023 week 7 –12  

 

Dit betekent dat voor het einde van de eerste helft van 2023 de boel gereed is en de straten 

qua beheer en onderhoud overgedragen worden aan de gemeente.  

 

 

 

NL-Doet Zaterdag 11 maart 2023! Doe je mee? 

Wij hebben ons als wijkvereniging aangemeld voor klussen op zater-

dag 11 maart 2023 vanaf 10.30 uur.  

We willen grondschilderingen aanbrengen op de toegangsweg van 

onze wijk en bij de oversteek bij de speeltuin. Met (hopelijk) het 

effect dat er minder hard gereden en betere uitgekeken wordt. Voor 

een veilige en mooie toegangsweg.  

We gaan ook onze mooie wijk in aanbouw weer afvalvrij maken → De straten, het groen en 

het water /riet ontdoen van afval.  

Ook staan er grote bloembakken in de wijk op onze toegangsweg. We gaan deze bakken 

weer onkruidvrij maken, eventueel boompjes snoeien en weer mooi aanvullen met bloeien-

de en kleurige planten.           

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 ook mee?  Geef je 

dan op via de site NLdoet voor de klus:  

https://www.nldoet.nl/activiteit/veilig-en-schoon-op-e-dyk-

de-alvestedewyk  
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“Waar doen ze het van???” 

Van papier! Oud papier van de bewoners van Alvestêdewyk. Zeven keer per jaar komt de Om-

rin op vrijdagavond ons oud papier ophalen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar onze kas. De 

kas van de BWV. Van ons allemaal. Je wist het misschien niet, maar hiervan kunnen wij leuke 

dingen doen. Bijvoorbeeld op een Burendag of op NL-Doet. Dus: spaar je kranten, folders, sin-

terklaas- en kerstpapier, verhuispapier, dozen, noem maar op. Iedere snipper telt!  

 

Het ophalen is altijd op een vrijdag en de wagen begint om 17.30 uur te rijden. De auto 

wordt door vrijwilligers uit de buurt gevuld met het papier. 

 

Dit zijn de data in 2023 dat de Omrin komt ophalen. 

Ophalen oud papier 

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

Lideke Stoffelsma (secretaris) - Blikfaart 6  |  Steven Nauta—Berltsumer wiid 41 

Brede Wijkvertegenwoordiging 

Inzamelen kerstbomen 
Ook komend jaar zal de Omrin de kerstbomen centraal inzamelen en wel op 

maandag 9 januari 2023 zullen deze opgehaald worden. Net als vorig jaar is 

het kruispunt Stimpelpost / Arumer feart (zie plaatje) de aangewezen locatie. 

mailto:alvestedewyk@gmail.com

