
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST        BUURTVISIE



In navolging van andere Franeker wijken en het 
beleid dat de toenmalige gemeente Franekeradeel 
voorstond, is in 2017 bij de buurtvereniging It Sti-
selplak het idee ontstaan om te starten met een 
buurtvisie. Na een oproepje in het buurtboekje 
Mozaïek kwamen in februari 2018 voor de eerste 
keer een dertigtal buurtgenoten bijeen. Samen met 
Accolade en De Skûle gingen we met elkaar in gesprek 
over onze buurt. Wat maakt onze buurt zo mooi, wat 
kan er beter, waar maken we ons zorgen over en wat 
willen we zeker behouden? 

Een kerngroep van 6 buurtbewoners heeft zich 
opgegeven om de uitkomsten van dit gesprek verder 
uit te werken in een officiële buurtvisie. Tijdens dit 
proces werd duidelijk dat wij graag een kort en bon-
dige buurtvisie wilden ontwikkelen. Een buurtvisie 
waarin een ieder zich kan herkennen. Geen ambte-
lijk dik rapport maar een inspirerend document voor 
iedereen wat als leidraad kan dienen voor toekoms-
tige beslissingen over onze buurt. 

INLEIDING
Wat verder ter sprake kwam is de naamgeving van 
onze buurt. Hoe heet onze buurt? Wie zijn we? 
Tot onze grote verbazing kwamen we erachter dat 
ook de gemeente onze buurt niet goed kan duiden. 
We hebben wat betreft naamgeving al een lange 
geschiedenis achter de rug en daaruit komen diverse 
namen naar voren. Om te starten met een buurtvisie 
zal allereerst duidelijkheid moeten komen over de 
naam van onze buurt. Wij hebben daarom gekozen 
voor de naam It Stiselplak voor onze buurt.  

In deze buurtvisie beschrijven wij het verleden en 
het heden. De uitkomsten van onze eigen inventa-
risatie van de buurtkenmerken lichten wij toe met 
voor ons belangrijke aandachtspunten en uitdagin-
gen voor de nabije toekomst. Tot slot vatten wij onze 
toekomstvisie kort en kernachtig samen met onze 
kernwaarden.  



VOORMALIG PLEK VAN DE STIJFSELFABRIEK 
AAN DE SEXBIERUMERVAART, ROND 1948

Wij wensen u veel leesplezier. 

Rinny Zijlstra
Jappie Vlieger
Ingrid de Wit
Gerrit Terpstra
Thea van der Velde 
Georgine Oele



 Buurtvisie It Stiselplak - Verleden

VERLEDEN
Er was in het begin van de 20e eeuw een groot 
tekort aan betaalbare werkmanswoningen in Frane-
ker. De stad kende vele krotwoningen. Er moesten 
huizen komen die ruimte, licht en een gezonde 
leefomstandigheid boden. Binnen de bolwerken was 
te weinig ruimte en dus werd in 1915 besloten om te 
bouwen in het buitengebied. Dit was het Land van 
Ypeij. In 1916 werden de eerste 30 huizen door de 
nieuwe huurders betrokken. Het aanzien werd ver-
fraaid met een plantsoen, bomen en brede straten. 
Twee jaar later werd het geheel uitgebreid met nog 
eens 30 huizen. In de volksmond werd dit het 
“Rode Dorp” genoemd. 1

Na het voltooien van de woonhuizen in het Rode 
Dorp tussen 1916 en 1918 duurde het tot 1936 voor-
dat er in deze wijk weer gebouwd werd. In de jaren 
1936 tot 1938 werden aan de Ypeijsingel en Minne 
Hofstrastraat huizen gebouwd in de particuliere 
sector. Pas na de oorlog werd vanaf 1948 huurwo-
ningen gebouwd in de Minne Hofstrastraat west-
zijde. De huizen in de Burgemeester Juckemastraat 

waren koopwoningen. De Lambertus Doniastraat 
en de  Willem Westrastraat kregen aan de westkant 
huur en aan de oostkant koopwoningen. De Boger-
manstraat alleen koopwoningen. 

In 1955 werd begonnen met de bouw van het be-
jaardencentrum Groot Sjaerdema. In 1959 kreeg de 
Willem Westrastraat aan de oostkant koopwoningen 
en werden aan de Christiaan van Saarloosstraat be-
jaarden woningen gebouwd (gesloopt in 2016).

Na 1960 werd in rap tempo tot aan de Dreeslaan 
gebouwd. Er was een plan om tussen de Bogerman-
straat en de Wichers Wierdsmastraat een park aan te 
leggen en deze straat aan te wijzen om particuliere 
villa’s te bouwen. Het park is er niet gekomen, de 
villa’s wel met een soort plantsoen. 1

1 bron: “100 jaar Rode Dorp” – Gerard van der Heide



1 bron: “100 jaar Rode Dorp” – Gerard van der Heide

 Buurtvisie It Stiselplak - Verleden

UITZICHT VOORHEEN

c.a. 1907

HET RODE DORP

c.a. 1920

Herkomst naam It Stiselplak:
De naam herinnert nog aan de oude stijfselfabriek 
waar in de gloriejaren meer dan 30 mensen werkten. 
Deze stond langs de Sexbierumervaart. Nu ligt hier 
de Fonteinstraat. Ruim veertig jaar geleden is de 
buurtvereniging “It Stiselplak” opgericht. De naam 
is destijds bedacht door meneer Zeinstra. Het moet 
de opslagplek van stijfsel symboliseren als plakmid-
del om de verbondenheid van de buurtbewoners te 
bevorderen. 
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HEDEN
It Stiselplak in cijfers en aantallen. leeftijdsopbouw in cijfers (2018)

Leeftijdscategorie It Stiselplak In % In Franeker In %

0-5 62 6% 681 5%

6-10 51 5% 634 5%

11-20 94 9% 1.568 12%

21-30 91 9% 1.246 10%

31-40 124 12% 1.296 10%

41-50 137 13% 1.737 14%

51-60 133 13% 1.847 14%

61-70 155 15% 1.871 15%

>71 183 18% 1.913 15%

eindtotaal 1.030 100% 12.793 100%
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It Stiselplak had op 1 januari 2018 1030 inwoners. 
Dit betekent dat 8% van de inwoners van Franeker 
(totaal  12.793)  in onze buurt woont. In vergelijking 
met de rest van de stad Franeker heeft It Stiselplak 
iets minder tieners (11-20 jarigen) en 3% meer in-
woners van 71 jaar en ouder. 

Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 31-40 
jaar ligt 2% hoger dan in de rest van de stad, een 
mogelijke verklaring is dat de buurt qua woning-
voorraad voor starters en kleinere gezinshuishouden 
aantrekkelijk (b)lijkt. Ook voor senioren (b)lijkt de 
buurt aantrekkelijk.  
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HEDEN
Verhouding man / vrouw It Stiselplak

Aantal % van totaal

Mannen 471 46%

Vrouwen 559 54%

Totaal 1.030 100%

Er wonen op de peildatum 559 vrouwen (54%) en 
471 mannen (46%) in de wijk, een indicatieve ver-
houding van bijna  11 staat tot 9. 

De gemiddelde huishoudensgrootte in It Stiselplak 
bedraagt op basis van deze cijfers exact 2. 

 Bevolkingsdichtheid It Stiselplak
 bevolkingsdichtheid = 4900 inw/km2

 Gemiddelde WOZ-waarde
 Aantal woz-objecten: 539 
 Waarvan woningen: 515

 € 116.863,00 (over 539 woz-objecten)

2 Bronnen: gemeente CBS (2017) en Waadhoeke (2018)
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BUURT KENMERKEN
Om goed met elkaar in gesprek te komen hebben 
we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
geïnventariseerd van onze buurt aan de hand van 4 
thema’s: wonen, openbare ruimte/groen, sociaal/
voorzieningen en verkeer.

BURGEMEESTER JUCKEMASTRAAT
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WONEN

STERKTE

Kwaliteit en diversiteit in uiterlijk van 
de  woningen

Entree en ligging

ZWAKTE

Duurzaamheid van de 
woningen

Onduidelijkheid over de naam van de 
buurt? Hoe heet onze buurt? 

KANSEN

Aandacht voor integratie van alle 
bewoners in de buurt. Waar nodig 
zoeken we de samenwerking met 
professionele organisaties

BEDREIGINGEN

Vergrijzing en weinig levensloop 
bestendige woningen waardoor 

buurtbewoners de buurt
moeten verlaten
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Onze buurt biedt veel diversiteit in verschillende 
wijze van wonen. Een groot aantal eengezinswonin-
gen in diverse prijsklassen, verschillende bouw-
stijlen, woonvoorzieningen (Sjaerdemastate en 
Parkstate) en een grote groep huurwoningen. Deze 
woningen zijn over het algemeen gebouwd tussen 
1920-1970. 

Dit betekent dat er in de nabije toekomst aandacht 
zal moeten zijn voor duurzaamheid en onderhoud 
van de woningen. 

Als we praten over onze buurt dan weet niemand 
goed hoe onze buurt heet. Er gaan diverse namen 
de ronde, bijvoorbeeld Rode Dorp, Stiselplak, Oost-
woudbuurt en Parkbuurt. Ook de gemeente kan ons 
niet goed helpen over de naamgeving van onze 
buurt. 

Om verder te kunnen met de buurtvisie hebben wij 
gekozen voor It Stiselplak en gaan dit formaliseren 
bij de gemeente. Een eenduidige naam zal nog meer 
voor verbinding zorgen onderling in de buurt. 



OPENBARE RUIMTE/GROEN

STERKTE

Groen in de buurt

Speeltuin

ZWAKTE

Onderhoud openbare ruimte
(hondenpoep, onderhoud van 

trottoirs, onderhoud groen, con-
trole gemeente wegwerkzaam-

heden) 

KANSEN

Zitbank bij Stiselbrêge (mooi 
zicht op de buurt, ontmoet-
ingsplek)

“Bolderveldje” biedt mogelijk-
heden voor: vernieuwende, 
passende, ecologische archi-
tectuur

BEDREIGINGEN

Vergrijzing en weinig levensloop 
bestendige woningen waardoor 

buurtbewoners de buurt
moeten verlaten

De buurtbewoners geven aan tevreden te 
zijn met het groen in de onze buurt. We zien 
kansen om dit nog meer te benadrukken door 
bij de Stiselbrêge een bank te plaatsen waar we 
kunnen genieten van de mooie Ypeijsingel, 
een van onze toegangswegen tot de buurt. 

Het “Bolderveldje” ligt alweer enige tijd braak. 
Er zijn zorgen dat zonder meedenken van de 
bewoners dit veldje bebouwd gaat worden. De 
buurtbewoners willen graag meedenken over 
de invulling van deze plek waarbij er aandacht 
is voor het groen in de buurt, gecombineerd 
met gepaste woningbouw.

 Buurtvisie It Stiselplak - Openbare ruimte/groen
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SOCIAAL/VOORZIENINGEN
In onze wijk is een actieve buurtvereniging. Er is 
een mooi buurtgebouw waar regelmatig activiteiten 
voor de buurt plaats vinden. De buurtvereniging telt 
334 leden + 44 donateurs, oudleden die betrokken 
willen blijven bij de buurt. Dit betekent dat 2/3 
van de buurt betrokken is bij de vereniging. Ook in 
onze buurt wordt het lastiger om vrijwilligers en 
bestuursleden te vinden voor diverse activiteiten. 
Onlangs is er gestart met een minibieb voor kinde-
ren en volwassenen. Deze staat bij het buurtgebouw 
waardoor we hopelijk meer bewoners kunnen be-
trekken bij de activiteiten van de buurtvereniging. 

STERKTE

Diversiteit aan 
voorzieningen
(buurthuis, actieve 
buurtvereniging, bushalte, 
brievenbus, AED, 
buurtpreventie app)

ZWAKTE

 Ontbreken beweegvoor-
zieningen (jong) volwas-

senen

KANSEN

Zichtbaarheid wijkagent

Minibieb + zitjes bij het 
buurthuis

Voldoende evenwicht tus-
sen vraag en aanbod van 
activiteiten 

Sociaal convenant ontwik-
keling (zo wonen wij samen 
in onze wijk)

BEDREIGINGEN

Onderlinge betrokkenheid 
neemt af
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VERKEER
De Burgemeester Juckemastraat is de doorgaande 
weg in de buurt en verbindt het centrum van 
Franeker met de rondweg. Een grote zorg is al lange 
tijd het te hard rijden op deze weg. De veiligheid 
komt in het geding. Er is al lang de wens om van de 
hele buurt een 30 km zone te maken om de kans op 
ongelukken te verkleinen en het gevoel van veilig-
heid te vergroten. 

Daarnaast ontstaan er met regelmaat gevaarlijke si-
tuaties doordat veel auto’s op de stoep parkeren. 
Straten en stoepen worden in voorkomende situaties 
te nauw. Naast dat we elkaar hierop meer willen 
aanspreken wordt een betere handhaving door de 
gemeente van de parkeerregels zeer gewaardeerd. 

STERKTE ZWAKTE

 Doorgaande weg is 50 
km/h

KANSEN

Optimaliseren parkeerge-
legenheden 

BEDREIGINGEN

Veiligheid op straat ivm te 
hard rijden, weinig straat-

verlichting, weinig strooien 
bij gladheid.



Met elkaar maken we de buurt, met elkaar vormen 
we de buurt en zijn we verantwoordelijk voor een 
prettige leefomgeving. We zijn trots op de buurt en 
er is veel wat we graag zouden willen behouden. 
Samen hebben we 4 kernwoorden bedacht die voor 
ons leidend/bepalend zijn in de beslissingen die 
genomen moeten worden voor de buurt. 

KERNWAARDEN

 Buurtvisie It Stiselplak - Kernwaarden

BEHOUD VAN GROEN

BEHOUD VAN DIVERSITEIT

AANDACHT VOOR VEILIGHEID

AANDACHT VOOR VERBINDING



Met deze kernwoorden hebben we voor de nabije 
toekomst (2019-2023) een actielijst opgesteld waar 
we aandacht voor vragen bij de gemeente: 

ACTIE 1: 
Naamgeving buurt formaliseren bij de gemeente, 
dit zal ons meer verbinden met elkaar

ACTIE 2: 
Inspraak over invulling Bolderveldje; aandacht voor 
groen en diversiteit is wat we belangrijk vinden voor 
onze wijk

ACTIE 3:  
Zitbank Stiselbrêge; aandacht voor de verbinding 
om met elkaar te genieten van het mooie aanzicht 
van onze wijk en het mooie groen van het Bolwerk te 
benadrukken

ACTIE 4:  
Integratie – hoe kunnen we de diversiteit aan 
bewoners nog beter betrekken bij de buurt? 
We vragen naast onze eigen inspanningen om 
duidelijke aanspreekpunten en heldere lijnen bij 
zorgelijke situaties. 

ACTIE 5:
30 km zone in de gehele buurt en aandacht 
voor parkeerproblemen – hiermee vragen we 
aandacht voor de veiligheid in de buurt.

ACTIE 6:
De realisatie van beweegmogelijkheden voor 
alle leeftijden
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ACTIE 2: Inspraak over invulling Bolder-
veldje; aandacht voor groen en diversiteit 
is wat we belangrijk vinden voor onze wijk
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ACTIE 3: Bankje Stiselbrêge; aandacht voor 
de verbinding om met elkaar te genieten 
van het mooie aanzicht van onze wijk en 
het mooie groen van het Bolwerk te bena- 
drukken
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