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De fietspont bij Keimpetille houdt de zomerdienstregeling een maand langer aan. Foto Henk Jukema
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Knooppuntfietsers zorgen
voor extra drukte bij pontje
KEIMPETILLE Door de aanhoudende grote belangstelling en
de verwachte aangename nazomer, verlengt het bestuur van
Fietspont Keimpetille de zomerdienstregeling. Gewoonlijk
vaart de fietspont in september op werkdagen alleen ‘s middags en in het weekend van tien tot zes uur. Vrijwilligers merken dat het druk blijft omdat veel Nederlanders door het coronavirus in eigen land op vakantie gaan en wellicht nog zullen
gaan. Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar ook in september de zomerdienstregeling te hanteren. Het pontje zet de
komende weken passagiers over van tien tot zes uur, zowel op
werkdagen als in het weekend.

Volgens bestuurslid Jouke Vlietstra ligt de pont mooi aan de
knooppuntenroute en komen er elke dag grote aantallen fietsers langs. ,,Daarom hebben we al onze schippers en vrijwilligers gevraagd om hun agenda om te gooien. Het zijn voornamelijk pensionado’s en daarom leverde dat niet al te veel
problemen op. Door de grote belangstelling willen we in september graag met dubbele diensten blijven varen en dat lukt.
Als bestuur hopen we met deze verruiming van de vaartijden
in een behoefte te voorzien voor de grote groepen nazomertoeristen die Friesland hebben uitgekozen voor een fiets- of wandelvakantie.’’ ■

Aanpak Dijkstraat Oost begint bij Mauritsbrug
FRANEKER De gemeente wil
aan de slag met de DijkstraatOost. De winkelstraat moet
de verbindende schakel worden tussen de oostelijke
entree van de stad en het
centrum. De laatste jaren zijn
de Oosterpoortsbrug en de
binnenstad opgeknapt. De
Dijkstraat ligt er nu nog als
ontbrekende schakel tussen.
Als eerste wordt de Mauritsbrug onder handen genomen.
In de huidige situatie rondom
de brug worden bezoekers
niet uitgenodigd door te
lopen naar Dijkstraat Oost.
Bovendien wordt de brug niet
ervaren als oversteek over
een gracht, wat in veel steden
een mooi uitzichtpunt is.
‘Een gemiste kans’, blijkt uit
onderzoek. Om dat te veranderen wordt de brug ver-

smald door aan weerszijden
van de bestaande muren
nieuwe muurtjes te metselen
waardoor een plantvak ontstaat. De leuningen worden
vervangen door smeedijzeren
exemplaren. Op termijn
wordt ook verlichting aangebracht. Voor watersporters
komt er een afmeervoorziening van 12 meter lang voor
bijvoorbeeld twee sloepen. De
Dijkstraat Oost krijgt bestrating in een afwijkende kleur.
In een SWOT-analyse worden
de prettige maat, autoluw,
beschutting en de Mauritsbrug genoemd als sterke
eigenschappen. De blinde
‘wand’ van de Skûle, het
ontbreken van sfeer, donkere
etalages en de blokkerende
bloembakken op de Mauritsbrug zijn zwakke punten.

De aanpak van de Dijkstraat
past in de Binnenstadsvisie
voor Franeker uit 2014, die
onder meer heeft geleid tot
het in het leven roepen van
het Binnenstadsmanagement.
De nadruk in die visie ligt op
een goede mix van winkels,
horeca, toeristisch-recreatieve functies en overige diensten. Dit Binnenstadsmanagement heeft samen met Dijkstraatondernemers en gemeente het rapport Dijkstraat
Oost, de verbindende schakel
samengesteld.
Inmiddels werken de winkeliers in de Dijkstraat zelf ook
aan plannen om de straat
aantrekkelijker te maken. Zo
is bij het Mienskipsfonds
subsidie aangevraagd voor
het plaatsen van een drietal
groene bogen en hebben

ondernemers de gevel van
hun pand opgeknapt of zijn
hiermee bezig.
De kosten zijn berekend op
€143.000 maar dankzij een
subsidie van €25.000 uit het
Retailfonds kosten de eerste
plannen Waadhoeke
€118.000. De gemeenteraad
behandelt 3 september een
voorstel om dat bedrag beschikbaar te stellen. ■

Kunststof
gevelbekleding
300 m2 showroom

MTD
Kozijnen / Montage
Seerob 34
9051 VA Stiens
Tel. 058-2573388
www.mtdkunststof.nl

