Wilt u ook veilig en gezond wonen?
Lees dan verder en kom in actie!
Beste buurtgenoot,
Er is een petitie gestart, “Stop de verkeersoverlast in de Kaatsersbuurt en het
Sexbierumerplan”. Bij deze verzoeken wij u om deze petitie te willen ondertekenen,
https://stopverkeersoverlastfraneker.petities.nl
Voor fietsers, voor kinderen en voor de bewoners wordt de veiligheid ernstig aangetast door de
snelheid en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in combinatie met een weginrichting die daarop
niet is toegesneden. Mensen die minder mobiel zijn durven niet over te steken, fietsers gaan soms
over het trottoir fietsen en kinderen kunnen niet veilig buiten spelen.
Uitlaatgassen en verkeerslawaai tasten ook de gezondheid van de bewoners aan.

Wat willen wij, wat is het doel?
Wij willen dat verkeersveiligheid en een gezonde woonomgeving de basiswaarden zijn in onze
woonwijken. Met andere woorden dat ons woongenot weer centraal staat, niet alleen in onze
beleving, maar zeker en vooral bij de gemeentelijke overheid in daarvoor verantwoordelijk draagt.

Veiligheid, Leefbaarheid, Stilte, Gezondheid voor ons, onze kinderen en onze gasten !!!!!

Welke actie kunt u ondernemen;
Hier kunt u de petitie ondertekenen;


Ga naar https://stopverkeersoverlastfraneker.petities.nl en teken digitaal.
Bent u met meerdere leden in het gezin met 1 mail adres dan kan toch ieder apart ondertekenen.



Heeft u geen computer, geef het petitieformulier dan na ondertekening af op Thomas de
Grootstraat 2 (G. Idzenga)

Hoe kunt u de petitie nog meer ondersteunen?
Deel de petitie op alle sociale media waar u lid van bent. Deel de link ook in whatsappgroepen.
Vraag anderen of zij de petitie willen delen.
Noteer alvast 14 november in uw agenda voor het bijwonen van de wijkavond over de wijkvisie.
Locatie de Toermalijn, tijd inloop vanaf 19:00 uur, start 19:30 uur.
Op deze avond wordt het resultaat van de onderwerpen, “OPENBARE RUIMTE, SOCIALE
ASPECTEN, WONEN EN OVERLAST, VERKEERSOVERLAST”, die op 12 juni in beeld zijn gebracht
uiteengezet.
OPROEP: Wij zoeken vrijwilligers voor bestuur van de Wijkraad in oprichting en vrijwilligers
voor diverse activiteiten, kort- of langerdurend. Graag aanmelden via bpl@home.nl

s ame n we rk e n is de s le u te l tot re s u lta at
De wijkraad i.o. Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan. G. Idzenga, H. Kop, P. Strikwerda, B. Ploegstra, H. Wondergem, J. de Boer.

P E T I T IE
s ame n we rk e n is de s le u te l tot re s u lta at

Stop de verkeersoverlast in de
Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan
Verkeersproblemen zijn;
•
•

•
•

Snelheid van constant gemotoriseerde verkeer
Veiligheid
Fietsers rijden uit angst op de stoep
Mensen durven niet over te steken
Onveilig voor spelende kinderen en scholieren!
Gezondheid (uitstoot fijnstof/ geluidsoverlast/ hinder en slaapverstoring)
Aantasting leefmilieu en woongenot.

Aan de Gemeente Franekeradeel
WIJ
Bewoners van de Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan te Franeker met name de straten;
Thomas de Grootstraat, Pim Mulierstraat, Michiel Miedemastraat , Rinze Werkhovenstraat,
Troelstrastraat, Sexbierumerweg.

Constateren
Dat door de komst van de wijken het Wâr, Keningspark en ECR Kening State er een enorme
toename is van gemotoriseerd verkeer inclusief vrachtverkeer. Waardoor de veiligheid, de
gezondheid van de bewoners van de genoemde straten in gevaar is alsook het woongenot is /
wordt aangetast in de ruimste zin van het woord.

En verzoeken
Het doel is een verbetering te verkrijgen in de situatie. Door de ontsluitingsfuncties te
minimaliseren zodat er weer veiligheid, rust en woongenot komen die onze woonwijken verdienen.

Organisatie
De wijkraad i.o. Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan. Per e-mailadres: bpl@home.nl
G. Idzenga, H. Kop, P. Strikwerda, B. Ploegstra, H. Wondergem, J. de Boer.

ONDERTEKEN
Naam:

Plaats:

