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Franeker is in de afgelopen jaren steeds mooier en aantrekkelijker geworden. Bewoners, winkeliers
en ook de gemeente leveren daartoe een belangrijke bijdrage. Om die reden hebben wij vorig jaar
het initiatief genomen voor de Stadsschoonheidsprijs. Afgelopen oktober werd de Korendragerplaquette voor het eerst uitgereikt.
Dit jaar heeft het Bestuur als stimuleringsprijs De Mispel in het leven geroepen. Een prijs die ertoe
moet leiden dat verwaarloosde plekken in de stad onder de aandacht komen en die de eigenaar
ervan aanmoedigt hier iets aan te doen.
Met open ogen door de stad
Helaas zijn er nog plekken in de stad die lelijk zijn en lelijk blijven. Plekken waar al jaren niets
gebeurt. Waar leegstand tot verloedering heeft geleid. Plekken waar een afgebroken pand een open,
onaantrekkelijk gat heeft nagelaten in het straatbeeld. Ook zijn er huizen die al jaren op een nieuwe
bewoner wachten. Er zijn genoeg verwaarloosde plekjes die niet eens meer opvallen, gewoon omdat
het al heel lang zo is. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet alleen om huizen of winkels. Er zijn ook
verwaarloosde tuinen en stukjes groen te vinden, rommelige hoekjes met een nooit hersteld hek,
parkeerplaatsen vol onkruid en dergelijke.
De Vrienden van de Stad Franeker willen hiervoor de ogen openen en de eigenaren een hint geven
die plek in de stad te verbeteren, zonder iemand aan de schandpaal te nagelen. Uiteraard hebben wij
uw hulp daarbij nodig.
Wat kunt u doen?
Laat ons voor 1 juli weten wat voor u een pijnpunt in de stad is. Bij voorkeur met motivatie en een
fotootje. Geef daarbij aan wat er aan de situatie moet worden verbeterd, liefst zo concreet mogelijk.
Meer dan één pijnpunt mag natuurlijk ook. Het pijnpunt moet gelegen zijn in Franeker, binnen de
rondweg en ten noorden van de spoorlijn.

bron: Google maps
Een selectiecommissie, samengesteld uit leden van onze vereniging, kiest uit de aangemelde plekken
of panden een top vijf. Alle leden van onze vereniging mogen vervolgens mee bepalen aan wie van
deze vijf De Mispel zal worden uitgereikt.
Wilt u meedoen?
Meld per mail uw pijnpunten bij Frieda Ligthart, secretaris@vriendenfraneker.nl. Dan gaan wij
daarmee aan de slag.
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