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Beste leden,

Dit jaar loopt anders dan we gedacht en gewild hadden. Vanwege de corona-epidemie zijn 
zowel de voorjaars- als de najaarsbijeenkomst niet doorgegaan. We vinden dat natuurlijk erg 
jammer, want de bijeenkomsten zijn de enige gelegenheden waarbij we elkaar als leden 
ontmoeten en kunnen genieten van een mooie lezing. En op de jaarvergadering legt het 
bestuur verantwoording van zijn activiteiten af, kunnen de leden met vragen, suggesties, 
kritiek of bijval komen en doet de kascontrolecommissie verslag van zijn bevindingen. Niets 
van dat alles dus dit jaar. Gelukkig hebben we een prachtige website, met o.a. een rubriek 
‘nieuws’ waar met enige regelmaat verslag wordt gedaan van de laatste 
wederwaardigheden. 

Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van een en ander, zodat u weer een beetje 
bij bent.

Er zijn wat veranderingen in het bestuur te melden: Rolf Bremmer heeft erin toegestemd in 
plaats van interim-voorzitter gewoon voorzitter te worden. Verder is Thiadrik Twerda 
toegetreden tot het bestuur. Als oud-wethouder neemt hij veel ervaring over stadszaken met 
zich mee. Het bestuur is nu voltallig. Indien u bezwaren heeft tegen deze mutaties kunt u die 
indienen bij de secretaris, Frieda Ligthart.

Onder leiding van een deskundige heeft het bestuur afgelopen jaar drie keer een avond 
gebrainstormd over onze visie & missie. Als uitkomst kwamen de volgende vijf 
doelstellingen naar voren, waarmee het bestuur de komende tijd aan de slag gaat:

1) Wij willen langdurige leegstand en verloedering voorkomen en tegengaan;
2) Wij willen dat er per 1/1/2025 een gemeentelijke monumentenlijst is om 
beeldbepalende panden en objecten voor de toekomst zeker te stellen;
3) Wij willen bereiken dat de vereniging per 1/1/2025 500 leden telt;
4) Wij willen bereiken dat de gemeente ons structureel betrekt in werkgroepen en 
commissies die invloed hebben op de openbare ruimte;
5) Wij willen bereiken dat per 1/1/2022 een gemeentelijke archivaris is aangesteld om
het gemeentelijk archief te beheren en te ontsluiten.

De statuten zijn aan herziening toe. Er is veel veranderd sinds de vereniging werd opgericht,
al was het alleen maar dat Franeker is opgegaan in een veel grotere gemeente. Graag willen
we ons ook richten op gebieden buiten de oude binnenstad. Te zijner tijd komen we met een 
voorstel hierover naar de leden, die uiteraard de statutenwijzigingen moeten goedkeuren.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met diverse lopende zaken, zoals 
het parkeerbeleid, leegstand en verloedering in de binnenstad, verkeersplan, gemeentelijke 
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woonvisie, gang van zaken rond afsnijding kanaalbocht en herinrichting van de Prins 
Hendrikkade. Bestuursleden hebben zitting in de gemeentelijke werkgroepen Vastgoed (o.a. 
inrichting binnenstad, winkelbeleid) en Franeker Verwent (zaken als schoon, heel en veilig, 
maar ook bewegwijzering, parkeren en verlichting).

Het bestuur is actief betrokken geweest bij het besluit om dit jaar terrassen over de grachten
onder voorwaarden toe te staan om zo de horeca tegemoet te komen in hun wens om iets 
van de gederfde inkomsten door de corona-epidemie terug te kunnen winnen. De gemeente 
organiseert nog deze herfst een evaluatie over dit beleid en de uitvoering ervan.

Elk half jaar nodigt de wethouder het bestuur uit voor overleg over lopende zaken. Het 
gesprek biedt de vereniging de gelegenheid bepaalde zaken aan de orde te stellen (bijv. het 
al jaren leegstaande pand van Hilarides aan de Godsacker en het min of meer dwingen tot 
ontwikkelen van inpandige parkeerruimte in binnenstadspanden vanwege het gemeentelijk 
parkeerbeleid). Beide partijen stellen dit overleg zeer op prijs. Soms loopt er iets mis. Zo is 
het bestuur niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van plannen voor de aanpak van 
Dijkstraat-Oost. Het bestuur heeft die omissie in een brief aangekaart bij het 
gemeentebestuur, hopend op verbetering.

Een van de meer opvallende acties van het bestuur was het instellen van de 
Stadsschoonheidsprijs. Meerdere keren heeft het bestuur in de Franeker Courant een 
oproep gedaan om zichzelf of iemand anders voor die prijs te nomineren. Bij een feestelijke, 
door corona gedwongen beperkte bijeenkomst, reikte wethouder Jan Dijkstra de prijs uit. 
Lees meer hierover in de Franicker. Door allerlei omstandigheden komt ons verenigingsblad 
dit jaar trouwens later uit dan bedoeld en gewenst. Vorm en inhoud van de Franicker hebben
daar gelukkig niet onder geleden.

Ook voor het Historisch Centrum Franeker (HCF) verliep het jaar heel anders dan gepland.
Het bezoekerscentrum is in het voorjaar en de zomer noodgedwongen een tijdlang dicht 
geweest. Het HCF heeft een paar mooie projecten ondernomen in het kader van 75 jaar 
bevrijding. Zo is er een tweede film over de bevrijding gemaakt en online gezet. En samen 
met het Fries Film Archief heeft het HCF de geschiedenis van de kibboets aan de 
Harlingerweg voor het voetlicht gebracht. Tenslotte zijn er enkele interessante schenkingen 
gedaan, zoals de brieven en tekeningen vanuit de kampen Vught en Auschwitz van de 
Joodse student Hans Cohen die in voornoemde kibboets heeft gewoond en gewerkt.

Hopelijk bent u zo weer een beetje op de hoogte van waar uw bestuur zich mee bezighoudt. 
U kunt ons altijd tippen, corrigeren, bekritiseren, bemoedigen en wat niet al. Uw 
betrokkenheid wordt zeer door ons op prijs gesteld. We zien uit naar het moment dat we 
elkaar weer in het echt kunnen treffen bij de voorjaarsvergadering.

Tot dan!

Rolf Bremmer Frieda Ligthart
(voorzitter) (secretaris)
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