
Jaarverslag 2016  Professorenwijk Franeker 
 
Hieronder vindt u het jaarverslag van de wijkraad professorenwijk  vanaf 1 januari t/m 31 december 
2016 
De Wijkraad is op 16 december  2015 een stichting geworden, heeft op 8 maart 2016 haar wijkvisie 
gepresenteerd. 
 
Gebeurtenissen van de afgelopen periode. 
 
Het wijkraadbestuur heeft 6 maal een bijeenkomst georganiseerd, waarvan 4 waarin de 
wijkbewoners werden geïnformeerd over actuele zaken, de gemiddelde opkomst was 40 personen. 
1 bijeenkomst georganiseerd gericht op parkeerproblemen bij de  Valkenaar Appartementen. 
1 bijeenkomst om een wijkpreventie whatsapp-groep op te richten. 
2 bloemschik avonden georganiseerd, de gemiddelde opkomst was circa 10 personen. 
De wijk heeft meegedaan aan NL-Doet en aan de Burendag. 
De zwerfvuil groep is 6 maal door de wijk geweest. 
Er is in de professor Wassenberg / Schotanusstraat een nieuwe speeltuin gerealiseerd. 
 
Een greep uit de onderwerpen van de vergaderingen 
 
Parkeerproblemen in de wijk. 
Wijkschouw. 
Wijkbewoners die overlast veroorzaken. 
Dienstverlening gebiedsteam 
Nieuwe brug Bloemketerp 
Tut en der Ut /parkeren ouders Korendragerschool 
NL-Doet 
Speeltuin Professor Wassenberghstraat / Schotanusstraat 
Burendag 
 
Thema bijeenkomsten 
 
Er hebben zich enkele thema vergaderingen plaatsgevonden waarbij het bestuur van  de wijkraad 
zich kon informeren over bepaalde onderwerpen die voor de wijk van belang zijn: 
 
voorlichting Zienn, verslavingszorg 
voorlichting Limor begeleid wonen 
voorlichting gebiedsteam     
voorlichting vluchtelingenwerk 
voorlichting whatsapp 
 
Financieel 
 
De wijkraad heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften en donaties. 
Door middel van collectes voor Jantje beton en het Oranjefonds wordt er geld gegenereerd. 
De Wijkraad ontvangt jaarlijks een subsidie van €250  van de gemeente Franekeradeel. 
De Wijkraad heeft van het Oranjefonds  en de ING bank een startsubsidie gekregen. 
Door  middel van sponsoring van verschillende de organisaties  en een collecte in de wijk heeft de 
wijkraad  in samenwerking met wijkbewoners een nieuwe speeltuin gerealiseerd. 
 
 
 



Wisseling bestuur 
 
mevr. L. Baarda is afgetreden als voorzitter van de wijkraad, zij is opgevolgd door Klaas Huizing 
 
Samenstelling bestuur 
 
Klaas Huizing  voorzitter en PR 
Annita Sikma penningmeester 
Heleen de Vries – de Ruiter secretaris 
Jaap Nouta  vice voorzitter 
Johan Roorda 
 
Werkgroepen 
 
werkgroep jeugdactiviteiten 
 
Johan Roorda en Diana de Graaf 
 
Zwerfvuilgroep 
 
Jaap Nouta en Johan Roorda 
 
Whatsapp groep beheer 
 
Jaap Nouta en Klaas Huizing 
 
Externe contacten 
 
De Wijkraad onderhoudt diverse externe contacten met verschillende organisaties, te weten: 
 
Gemeente Franekeradeel 
De politie 
Woningstichting Accolade 
Het Gebiedsteam 
De Skule 
De Federatie van buurt en belangenverenigingen 
De huurdersvereniging Franeker. 
VBG 
 
De visie van het bestuur op de nabije toekomst: 
 
De wijkraad gaat de wijkvisie verder uitwerken, oriënteert zich door de ogen en oren te zijn voor de 
wijkbewoners,  neemt eventuele zwakke  punten en of verbeterpunten mee naar betreffende 
instanties, zodat de sociale leefbaarheid wordt behouden c.q. bevorderd. 
De wijkraad houdt de wijkbewoners betrokken door middel van bijeenkomsten en met acties als 
NL-doet en de Nationale burendag. 
 
 
 
 
 
 


