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1 Inleiding

Landelijk is er minder geld beschikbaar voor de zorgzame samenleving. Daarom moeten de 
burgers taken van de gemeente overnemen. De gemeente Dantumadiel heeft adviesbureau Radar
ingeschakeld om hier handen en voeten aan te geven. Feanwâlden is door de gemeente 
aangewezen als pilot dorp. Er is een projectplan door Radar gemaakt. Daarin staat onder meer dat
de bewoners van Feanwâlden geïnterviewd zullen worden over wat hun wensen zijn en waartoe zij
zelf bereid zijn te doen voor de samenleving. 
De Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. heeft een groep 
vrijwilligers  gevraagd, conform het projectplan, te gaan inventariseren wat er bij de bewoners van 
Feanwâlden en omstreken leeft. Dit is de interviewgroep geworden. 
In september 2013 is de interviewgroep gestart. De oorspronkelijke titel van het project “Place 
Keeping” is door de werkgroep omgedoopt tot “Bine&Bouwe” omdat men verwacht daardoor meer 
aansprekend te zijn voor de inwoners. 
Door Radar is de groep geschoold in het afnemen van interviews en het maken van 
interviewvragen.  Doel van het project Bine&Bouwe is om zoveel mogelijk inwoners te  interviewen 
en daaruit aanbevelingen en conclusies te halen. 

Eindverantwoordelijken van het project  zijn achtereenvolgens geweest: dhr. A. Aalbers 
(burgemeester tot 1-1-14), mw. S. Hylkema (wethouder) en dhr. S. Heldoorn (burgemeester vanaf 
1-2-14).
De uitvoerende ambtenaren van de gemeente Dantumadiel zijn dhr. W. Oosterhuis en dhr. A. 
Hofer.
Vanuit Radar waren mw. T. Noest (senior adviseur), mw. E. de Wolf (trainster interview techniek) 
en dhr. T. Hofmans betrokken bij het project.
In september 2013 zijn de volgende vrijwilligers gestart met Bine&Bouwe:

 Gerrie Dijkstra
 Jetse Dijkstra
 Mathilde Hommes
 Roeli van Til
 Harry Postma
 Lieuwe van der Veen
 Jouke de Vries
 Anneke Walsweer
 Wytze Werkhoven

In februari 2014 is Gerrie Dijkstra gestopt, omdat ze geen tijd had interviews te doen. De overige 
leden zijn in januari 2014 gestart met interviews af te nemen. Daarnaast hebben Geertje Schepel 
en Janny Everts enkele interviews gedaan in mei 2014.

Dit rapport bevat de resultaten, conclusies en aanbevelingen vanuit de visie van de interviewgroep.
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3 Toespraak Harry Postma aan gemeenteraad 

3 Samenvatting

I  nhoudelijk
Van januari tot en met juni zijn in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en omstreken 116 interviews 
gehouden met inwoners. De interviews zijn gemaakt en afgenomen door de interviewgroep die  
bestaat uit vrijwilligers uit deze dorpen. De interviewgroep heeft het burgerparticipatie project 
omgedoopt van Place Keeping tot  bine&bouwe.  

De onderwerpen van de vragenlijst waren:

– Leefomgeving (wonen, winkels, groen, verkeer en vervoer, veiligheid)
– Welzijn (sociale contacten)
– Zorg (voorzieningen, ouderenzorg)
– Activiteiten (MFC, verenigingen, sport, sporthal, jeugd, vrijwilligerswerk, recreatie en vrije 

tijdsbesteding, duurzaamheid)
– Wensen en veranderingen
– Eigen inzet

Over het algemeen waren de geïnterviewden erg tevreden over bovengenoemde onderwerpen. Uit
de interviews bleek ook dat er veel vrijwilligerswerk wordt gedaan.
Negatief scoorde een eigen plek en activiteiten voor de jeugd. 
Men maakt zich zorgen over het voortbestaan van de sporthal. 
Een grote wens is de terugkomst van een bibliotheek en het gezelliger en veiliger maken van het 
centrum. 
De interviews zijn gehouden voordat de werkzaamheden in het centrum zijn begonnen, wellicht is 
een deel van deze laatste wens al vervuld.

De interviews worden bewaard in het archief van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. 

Projectmatig
De interviewgroep maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeente vanaf 2015 
burgerparticipatie wil gaan invoeren. Er wordt gesproken over “gewoon beginnen” met een project. 
De interviewgroep is van mening dat er een structuur moet worden opgezet, langs welke wegen 
projecten moeten lopen en er  moeten mensen worden opgeleid en begeleid om projectmatig te 
kunnen werken. Er lijkt bij de gemeente nog te weinig besef dat burgerparticipatie van twee kanten
moet komen.  

4 Opdracht

De opdracht die de interviewgroep kreeg van Radar en van de gemeente was eigenlijk heel breed. 
Ontdek wat er leeft in het dorp en vraag wat mensen zelf zouden willen bijdragen aan 
burgerparticipatie. De opdrachtgevers konden niet noemen wat het resultaat zou moeten zijn. Dat 
was aan de inwoners van het dorp. 
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5 Structuur en werkwijze

In het projectplan is o.a. sprake van een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
alle verenigingen in Feanwâlden e.o. De trekkersgroep, bestaat uit een vertegenwoordiging van de
klankbordgroep en de interviewgroep, die pas in juni 2014 samengesteld is.
Helaas heeft deze structuur niet gewerkt voor wat betreft de klankbordgroep en de trekkersgroep. 
Beide groepen zijn onvoldoende geïnformeerd over hun taken en verantwoordelijkheden door de 
gemeente en/of Radar, waardoor de bijeenkomsten die werden georganiseerd slecht bezocht 
werden en er geen afspraken konden worden gemaakt.

De interviewgroep heeft onderwerpen bedacht en de vragen gemaakt voor de interviews. 
De onderwerpen zijn:
– Leefomgeving (wonen, winkels, groen, verkeer en vervoer, veiligheid)
– Welzijn (sociale contacten)
– Zorg (voorzieningen, ouderenzorg)
– Activiteiten (MFC, verenigingen, sport, sporthal, jeugd, vrijwilligerswerk, recreatie en vrije 

tijdsbesteding, duurzaamheid)
– Wensen en veranderingen
– Eigen inzet
De interviews bevatten ja / nee vragen, vragen waarvoor een waarderingscijfer op de schaal van 1 
tot 5 moet worden gegeven en open vragen. 
In november 2013 heeft elke interviewer 2 interviews gedaan. Na deze interviews is de enquête 
geëvalueerd en aangepast. Het interview is tevens aangeboden aan de klankbordgroep met de 
vraag om commentaar te geven. De reacties zijn verwerkt in de vragen. Van januari tot juli 2014 is 
er geïnterviewd met de definitieve enquête. Doordat er onvoldoende interviewers waren was het 
niet haalbaar alle huishoudens te benaderen. Dit was van oorsprong de insteek van Radar, maar 
ook zij waren niet in staat meer interviewers te werven. Er is daarom gekozen voor een huis aan 
huis folder waarin inwoners werd gevraagd zich aan te melden. Iedereen die zich aangemeld had 
is geïnterviewd. Daarnaast zijn een aantal mensen benaderd door de interviewers.

De bewoners van Feanwâlden, Feanwâldsterwal en omgeving zijn geïnformeerd over het project 
middels artikelen in het Doarpskompas.
De uitwerking van de interviews is gedaan door drie studenten van de Hogeschool van Hall 
Larenstein, via bemiddeling door de Kenniswerkplaats.

Er waren geruchten dat er geen geld gereserveerd werd voor een vervolg. De interviewgroep heeft
toen besloten de gemeenteraad te informeren. De griffier van de gemeente heeft toen een avond 
georganiseerd voor een presentatie.
Op 21 oktober heeft de interviewgroep, bij monde van Wytze Werkhoven en Harry Postma, deze 
presentatie gegeven aan de gemeenteraad. Enkele dagen voor de presentatie is de interviewgroep
uitgenodigd door S. Heldoorn, burgemeester, voor een gesprek waarin hij bevestigde dat er in de 
begroting van 2015 geen geld is gereserveerd voor verdere proces begeleiding in de geplande 2e 
fase van het project. Hij vindt dat het dorp nu aan de slag moet met projecten. Als voorbeelden 
noemde hij privatisering van de sporthal en het oprichten van een zorgcoöperatie. Initiatiefnemers 
van deze projecten krijgen ondersteuning van de portefeuille houdende ambtenaar. En er is een 
Dorpsactiviteitenfonds waaruit een concreet project gefinancierd kan worden.

Wytze Werkhoven heeft op 9 december de presentatie gegeven aan de Klankbordgroep. 
Volgens de structuur zouden de aanbevelingen en conclusies worden aangeboden aan de 
Trekkersgroep. Aangezien deze niet functioneert, wordt het rapport aangeboden aan de 
Vereniging van Dorpsbelangen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o., B&W en de gemeenteraad van
de gemeente Dantumadiel. 
Daarnaast worden de uitkomsten teruggekoppeld aan de inwoners op de Jaarlijkse 
ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.. 
Daarmee is de opdracht van de interview werkgroep voltooid. 
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6 Resultaten vragenlijst ja / nee vragen en waarderingscijfer vragen

6.1          Algemene gegevens
Van de deelnemers was 52,8% man en 47,2% vrouw.
Uit de leeftijd verdeling blijkt de groep van 25-34 duidelijk ondervertegenwoordigd (6,3%) en de 
groep 55-64 wat oververtegenwoordigd (25%) t.o.v. de andere groepen.
Uit de gezinssamenstelling blijkt de groep samenwonend zonder kinderen het grootst te zijn 
(48,2%). Alleenstaand is 20,2%. Met kinderen woont 29,8% samen en maar 1,8% is alleenstaand 
met kinderen.

6.2          Leefomgeving
Wonen
Hoe bevalt het wonen in het dorp? 
De overgrote meerderheid van de inwoners is tevreden over het wonen in het dorp.
53,5% geeft een goed en 35,1% zelfs een heel goed. Een neutraal oordeel geeft 10,5%.

Vindt u uw buurt netjes? (bv: bladeren, sneeuw schuiven, tuinen, zwerfafval). 
Meer dan de helft van de bevraagden (53,5) vindt hun buurt netjes en heel netjes vindt 22,8%. 
19,3% oordeelt neutraal.

Winkels
Wat vindt u van het winkelaanbod in het dorp?
41,2% beantwoordt deze vraag met neutraal, 28,9% geeft een goed en 21,1% vindt het winkel 
aanbod slecht.

Groen
Wat vindt u van het openbare groen in de dorpen?
Deze vraag wordt door bijna de helft beantwoord met een goed (46,9). 30,1% geeft een neutraal 
antwoord. 15% oordeelt heel goed.

Verkeer en vervoer
Hoe beoordeelt u in het algemeen de verkeersveiligheid in het dorp?
Bijna 42% is tevreden over de verkeersveiligheid. (40,7 geeft een goed). Neutraal oordeeld 39,8%.
17,7% is vindt de situatie slecht of heel slecht (14,2% en 3,5%)

Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer? 
De tevredenheid met het openbaar vervoer is hoog. De grootste groep zelfs heel tevreden (43,7) 
en 41,7% is tevreden.

Veiligheid
Voelt u zich veilig in het dorp?
Veruit de meeste mensen beoordelen de veiligheid met goed (52,2%) of heel goed (42,5%)

Vindt u dat de veiligheid de laatste 5 jaar toe- of afgenomen is?
Achteraf een ongelukkig geformuleerde vraag. Omdat bij verandering niet gevraagd is naar toe of 
afname.
In ieder geval ziet 60,3% geen verandering en 39,7 procent ziet deze wel maar het is niet duidelijk 
of dit een toe- of afname is.

6.3          Welzijn
Sociale contacten
Hoe belangrijk is de dorpsgemeenschap voor u?
De dorpsgemeenschap is belangrijk voor de meeste mensen. (39,8% belangrijk en 35,4% zelfs 

Rapport bine&bouwe Feanwâlden 2013-2014 5



heel belangrijk). 20,4 geeft een neutraal antwoord.

Fries.
De friese taal leeft in Feanwâlden.
98,2% kan Fries verstaan. 91,2% spreekt Fries en 83,5% vindt Fries kunnen verstaan en spreken 
voor contacten in het dorp belangrijk.

Mienskipssin
Vindt u dat er voldoende “mienskipssin” is
Twee derde van de mensen die de vraag beantwoord hebben vindt dat er voldoende 
“mienskipssin” is (66,7%). 33,3,% is het hier niet mee eens. 11,3% heeft de vraag niet beantwoord.

6.4          Zorg
Voorzieningen
Wat vindt u van het aanbod van zorgvoorzieningen (bv: medische zorg, thuiszorg, mantelzorg, 
wasdienst, maaltijdvoorziening en alarm) in het dorp?

Medische zorg
De medische zorg wordt door 91,7% goed (52,3%) en heel goed (32,8%) beoordeeld.

Thuiszorg
De vraag over thuiszorg is door de helft van de geïnterviewden beantwoord. De geïnterviewden die
de vraag niet beantwoord hebben hadden in de meeste gevallen geen ervaring met thuiszorg. 
Degene die er wel een oordeel over hadden waren zeer positief. Niemand was ontevreden en 
91,4% beoordeeld thuiszorg als goed (58,6%) en zeer goed (32,8%).

Mantelzorg (hand en span diensten en dagelijkse zorg)
De vraag over mantelzorg is door 42,6% van de geïnterviewden beantwoord, hiervan vond 79,6%  
het goed (53,1) en zeer goed (26,5).

Zou u zelf mantelzorg kunnen en willen leveren voor mensen in uw buurt/dorp? 
58,3% van de geïnterviewden zou mantelzorg kunnen en willen leveren voor mensen in de buurt 
en/of doen dit al.
 
Ouderenzorg
Bent u tevreden met de activiteiten voor ouderen?
Van de 66% die de vraag hebben beantwoordt geeft 85,5% aan de activiteiten voor ouderen goed 
tot heel goed te beoordelen.

Doet u mee aan activiteiten in het dorp? 
52,2% geeft aan mee te doen aan ouderenactiviteiten.  Dit resultaat kan vertekend zijn doordat 
92% van de geïnterviewden de vraag heeft beantwoord terwijl de doelgroep (55+) 52,5% van de 
geïnterviewden is.

Vindt u de activiteiten voor ouderen voldoende? 
36% van de ondervraagden heeft deze vraag niet beantwoord. Van degene die de vraag wel 
beantwoorden geeft het merendeel (80,8%) aan dat er voldoende activiteiten voor ouderen worden
georganiseerd.

6.5          Activiteiten
Verenigingen
Wat vindt u van het kerkelijk- en verenigingsleven (uitgezonderd sport) in het dorp?
Het kerkelijk- en verenigingsleven wordt door 2% als slecht beoordeeld, 22% is neutraal, 52% vindt
het goed en 24% vindt het zeer goed. 13% van de ondervraagden heeft de vraag niet beantwoord.
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Bent u hierbij betrokken in het dorp? 
54,9% van de ondervraagden is betrokken bij een vereniging of kerkgenoortschap.

Mist u een activiteit?
Op de vraag of een activiteit gemist wordt antwoordt 24,5% ja en 75,5% nee. 

Sport
Wat vindt u van het sportaanbod in het dorp?
Het sportaanbod in het dorp wordt door 91,6% als goed (56,1%) en heel goed (35,5%) beoordeeld.

Bent u lid van een van de sportvereniging? 
71,3% van de ondervraagden is geen lid van een sportvereniging. 26,8% van de geïnterviewden is
dit wel.

Als u kinderen ven 4 tot 18 jaar hebt. 
Zijn uw kinderen lid van een sportvereniging?
31,6% van de geïnterviewden heeft thuiswonende kinderen en 23,5% van de geïnterviewden geeft
aan dat de kinderen lid zijn van een sportvereniging. 
 
Sporthal
Hoe belangrijk vindt u een sporthal in Feanwâlden?
Van de ondervraagden vindt maar liefst 82,1% het heel belangrijk dat er een sporthal in het dorp is.
Nog eens 16,1% vindt het belangrijk. Wat samen een opmerkelijk hoog percentage van 98,2 op 
leverd. Slechts 1,8% vindt het heel onbelangrijk of is neutraal.

Bent u bereid iets te doen in de sporthal?
Bijna 36,9% is bereid iets te doen in de sporthal om de bezuinigingen op te vangen.

Zouden er naast de sport andere activiteiten in de sporthal georganiseerd kunnen worden?
Op deze vraag antwoordde 83,8% met ja.

Jeugd
Vindt u dat er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn voor de jeugd?
Het antwoord van 43,5% is neutraal, vermoedelijk hebben zij geen kinderen.
Van de overigen vindt 41,3% dat het met voorzieningen voor de jeugd het niet goed gesteld is in 
Feanwâlden. Daarvan vindt 15,2% het heel slecht en 26,1% slecht, en slechts iets meer dan 15% 
is tevreden. Goed (6,5%) en heel goed (8,7%)

Vrijwilligerswerk
Denk aan bestuurswerk, Talma/UVV, school, kerk, enz.
Meer dan de helft (61,5%) van de ondervraagden is zelf actief betrokken bij het vrijwilligerswerk. 
Maar 38,5% doet hier niet aan.

Recreatie en vrijetijdsbesteding.
Wat vindt u van de recreatieve voorzieningen in en om onze dorpen?
Bijna 70% is tevreden over de recreatieve voorzieningen in en rond Feanwâlden. Goed (47,7%) en
heel goed (20,2%). Een kwart is neutraal, onder het motto “het kan altijd beter”. Een klein deel, 
ruim 6% vindt de voorzieningen slecht.

Zou dit uitgebreid moeten worden?
Ruim de helft van de ondervraagden (53,0%) zou de recreatieve voorzieningen graag uitgebreid 
willen zien.

Duurzaamheid
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Heeft u behoefte in het dorp aan:

– Tweedehandskleding
Voor het kopen van tweedehandskleding heeft 23% belangstelling.
Voor het verkopen van tweedehandskleding is de belangstelling ruim 26%.

– Het lenen of verhuren van spullen (gereedschap, koffers, partytenten enz.)
Ruim 40% heeft behoefte aan het (uit)lenen of (ver)huren van spullen.

– Kringloopwinkel
Nog meer behoefte (42,1%) is er aan een kringloopwinkel.

– Ruilbeurs 
Bijna 40% heeft behoefte aan een ruilbeurs.

– Klussendienst
Een klussendienst wordt door bijna de helft van de ondervraagden op prijs gesteld (46,5%).

– Centraal inkopen van energie
De behoefte om samen energie in te kopen ligt op 38,6%.

– Repair café
Ruim 16% heeft behoefte aan een repair café. 

7 Resultaten open vragen  

Van 30 interviews zijn de resultaten van alle open vragen in 18 tabellen gezet. Daarnaast zijn van  
vier vragen (Wat zou u kunnen doen aan (mantel)zorg?; Wat bent u bereid te doen in de sporthal?;
Heeft u suggesties voor activiteiten in de sporthal?; Wat weerhoudt u ervan vrijwilligerswerk te 
doen?) de antwoorden van alle interviews in een tabel gezet.
Niet alle antwoorden zijn verwerkt omdat dit een enorme tijdsinvestering vraagt.
De antwoorden leveren wel veel informatie op maar het is moeilijk om hier algemene conclusies uit
te kunnen trekken. Het is wel handig om de antwoorden per vraag te rubriceren waardoor ze 
gemakkelijker gebruikt kunnen worden.

8 Conclusies

Over het algemeen is men tevreden over de bevraagde onderwerpen.Een plek en activiteiten voor 
jongeren wordt gemist. 
Een groot deel van de geïnterviewden vindt een sporthal in het dorp heel belangrijk. Terugkeer van
de bibliotheek bleek een vaak terugkerend thema.
Ten tijde van de interviews was de aanpassing van het centrum van Feanwâlden nog niet in 
uitvoering. Een gezelliger centrum met een ontmoetingsplaats in de vorm van een café met terras 
werd vaak genoemd als wens. Ook het veiliger maken van de Hoofdstraat werd vaak genoemd.
Verrassend was het wel om te vernemen hoeveel mensen al tijd besteden aan vrijwilligerswerk en 
hoe vanzelfsprekend men het vindt om iets voor een ander te doen. Dit roept tegelijkertijd de vraag
op of men nog meer tijd zou kunnen besteden of dat de limiet al is bereikt.

9 Aanbevelingen

Ontwikkel een structuur langs welke weg burgerparticipatie projecten opgestart kunnen worden.
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Leidt mensen op om projecten efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
Als het een kwestie wordt van gewoon beginnen, wordt het een proces van vallen en opstaan.
Er is ondersteuning nodig voor een groep die de burgerparticipatie wil op pakken.

Als aan bovenstaande twee aanbevelingen niet wordt voldaan dan vreest de interviewgroep dat 
het hierna afgelopen is nieuwe ontwikkelingen in burgerparticipatie. Het krediet, dat met dit project 
weer voorzichtig is opgebouwd, wordt onmiddellijk teniet gedaan en de gemeente hoeft dan de 
komende 10 jaar in Feanwâlden niet meer aan te komen met burgerparticipatie, iets waar de 
gemeente toch belang bij heeft. 

Om burgerparticipatie te laten slagen moet aan een paar voorwaarden worden voldaan.
De inwoners van Feanwâlden e.o. zijn over het algemeen tevreden en dus niet geneigd om te 
gaan participeren. Pas als men ergens “last” van krijgt zal men in beweging komen.
Burgerparticipatie staat of valt met een tweerichtingsverkeer, waarbij overlegt wordt tussen twee 
partijen over wat moet en wat haalbaar is. Tijdens het gesprek met de burgemeester op 16 oktober
en bij de presentatie aan de gemeenteraad op 21 oktober leek het er in eerste instantie op dat de 
gemeente aan het dorp oplegt hoe de participatie eruit moet zien. Dit lijkt niet de juiste weg.

Zet de antwoorden van alle open vragen in tabellen om deze te kunnen raadplegen mocht er een 
project opgepakt worden waarin de antwoorden gebruikt kunnen worden.

Doe onderzoek naar de huidige vrijwilligersorganisaties. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de 
problemen? Niet in het algemeen, maar in Feanwâlden.
 
Doe een vervolg onderzoek of er nog wel rek bij de mensen zit. Is er ruimte voor nog meer 
activiteiten, uitgedrukt in uren, naast het vele dat er al gedaan wordt. 

10 Procesanalyse

Bij aanvang van het project heeft het enthousiasme en de vele ideeën van Radar ervoor gezorgd 
dat de interviewgroep steeds enthousiaster werd. De interview training was nuttig en leerzaam. 
Wel jammer dat het stellen van open vragen zo gestimuleerd is. De verwerking bleek nagenoeg 
onmogelijk en zeer tijdrovend.
Project-inhoudelijk werd de inbreng van Radar gedurende het project steeds minder.  Alles was de 
interviewgroep deed vond Radar geweldig. Adviezen en feedback werden gemist.

Door Radar is een structuur bedacht die stoelde op groot draagvlak vanuit de dorpen. De 
gemeente heeft dit advies overgenomen. Toen keer op keer bleek dat zowel de klankbordgroep als
de trekkersgroep in de praktijk niet functioneerden werd door Radar en de ambtenaren 
krampachtig vastgehouden aan deze structuur in plaats van te anticiperen op de situatie en deze 
aan te passen. De praktijk was dat de interviewgroep delen van de verantwoordelijkheid van de 
trekkersgroep heeft overgenomen. In de zomer van 2014 was er mede daardoor voortdurend 
verwarring over de verschillende gremia tussen betrokkenen van het project.

Het ontbreken van een SMART (specifiek, meetbaar, aansprekend, realistisch, tijdgebonden) 
doelstelling heeft de effectiviteit van het project en het resultaat op een negatieve manier 
beïnvloed. Gedurende het project heeft de interviewgroep een tijdpad bepaald.

Er is nauwelijks regie gevoerd. Bij aanvang van het project waren de opdrachtgever en de 
ambtenaren onzichtbaar. Radar heeft te weinig advies en sturing gegeven aan de interviewgroep. 
De interviewgroep was een groep, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, die onderling geen 
taakverdeling hadden gemaakt. Ieder handelde naar eigen beste weten en beste bedoelingen. Niet
de meest efficiënte manier van werken.
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Het inschakelen van de studenten was zeer positief voor het project. Als dit in een eerder stadium 
was gebeurd was de win-win situatie voor alle partijen nog groter geweest. De studenten bleken al 
ervaringen te hebben met een soortgelijk project. 

Ondanks alles wat beter had gekund heeft het interview veel informatie opgeleverd en kijkt de 
interviewgroep tevreden terug op het bereikte resultaat, het (beter) leren kennen van wat er leeft in
de dorpen, het kennismaken met mensen die je nog niet kende en niet te vergeten, de gezellige 
vergaderingen. De interviewgroep heeft er vele uren in gestoken om het project tot een zo goed 
mogelijk einde te brengen. 

Bijlagen:

1 Interviewvragen bine&bouwe
2 Presentatie Wytze Werkhoven aan de gemeenteraad op 21 oktober 2014 (apart 

document)
3 Toespraak Harry Postma aan de gemeenteraad op 21 oktober 2014
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Bijlage 1
Interview vragen  Bine en Bouwe 

10 januari 2014
Versie 6, definitief

Inleiding
In het interview wordt met dorp bedoeld: Feanwâlden, Feanwâldsterwal en omstreken.
De onderwerpen waar de vragen over gaan zijn:
– Leefomgeving (wonen, winkels, groen, verkeer en vervoer, veiligheid)
– Welzijn (sociale contacten)
– Zorg (voorzieningen, ouderenzorg)
– Activiteiten (MFC, verenigingen, sport, sporthal, jeugd, vrijwilligerswerk, recreatie en vrije 
tijdsbesteding, duurzaamheid)
– Wensen en veranderingen
– Eigen inzet
Omdat we wat preciezer willen weten hoe u over de dingen die we vragen denkt,
leggen we u telkens een 5-puntsschaal voor waarbij de schaal verschillende betekenissen kan 
hebben. 
Een voorbeeld: 1 betekent 'heel slecht', 2 betekent 'slecht', 3 betekent "neutraal", 4 'goed" en 5 
'heel goed". Of het loopt van 1 "heel onbelangrijk" naar 5 "heel belangrijk". Halve cijfers 
(bijvoorbeeld 2,5 of 3,5) mogen niet gegeven worden.
We zullen straks steeds weer aangeven wat de uiteinden van de schaal zijn.
Als u het helemaal niet weet of de vraag voor u totaal niet van toepassing is, kunt u dit aangeven. 
Dan geven we geen score. (Wij vullen dan een 9 in).

1 Algemeen
postcode : 
geslacht : m / v
leeftijd : 15- 24, 25-34, 35- 44, 45- 54, 55- 64, 65- 74, ouder dan 74. 
gezinssamenstelling :  ❒ alleenstaand 

   ❒ samenwonend 
   ❒ alleenstaand met … kinderen 
   ❒ samenwonend met … kinderen

interviewer :
interview datum :

2 Leefomgeving

2.1 Wonen
2.1.1 Hoe bevalt het wonen in het dorp? 

Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

2.1.2 Waarom deze score?

2.1.3 Vindt u dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor jongeren en 
ouderen? (bv: woningen voor alle levensfasen)

2.1.4 Vindt u uw buurt netjes? (bv: bladeren, sneeuw schuiven, tuinen, zwerfafval). 
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 “heel vuil” naar 5 “heel netjes” 

2.1.5 Wilt u dit toelichten?
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2.1.6 Zou u zelf iets kunnen of willen doen om uw buurt te onderhouden.

2.2 Winkels
2.2.1 Wat vindt u van het winkelaanbod in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

2.2.2 Doet u uw dagelijkse boodschappen in Feanwâlden of ergens anders? 

2.2.3 Waarom wel of niet in Feanwâlden?

2.2.4 Wat mist u? Zou u iets anders willen hebben?
 
2.3 Groen

2.3.1 Wat vindt u van het openbare groen in de dorpen?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

2.3.2 Heeft u suggesties of ideeën?

2.4 Verkeer en vervoer
2.4.1 Hoe beoordeelt u in het algemeen de verkeersveiligheid in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

2.4.2 Vindt u het veilig voor voetgangers en fietsers in het dorp?

2.4.3 Ziet u knelpunten of hebt u ideeën voor aanpassingen?

2.4.4 Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer? 
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel ontevreden" naar 5 "heel tevreden".

2.5 Veiligheid
2.5.1 Voelt u zich veilig in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

2.5.2 Vindt u dat de veiligheid de laatste 5 jaar toe- of afgenomen is?

ja nee

2.5.3 Toelichting:

3 Welzijn

3.1 Sociale contacten
3.1.1 Hoe belangrijk is de dorpsgemeenschap voor u?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel onbelangrijk" naar 5 "heel belangrijk".

3.1.2 Wilt u dit toelichten?
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3.1.3 Kunt u Fries verstaan? 

ja nee

3.1.4 Kunt u Fries spreken?

ja nee

3.1.5 Is Fries kunnen verstaan en spreken voor contacten in het dorp belangrijk?

ja nee

3.1.6 Wilt u dit toelichten?

3.1.7 Zou u bereid zijn om iets te doen voor een ander in de buurt?(boodschappen, hond 
uitlaten, oppassen) 

3.1.8 Heeft u specifieke behoeftes? (bijvoorbeeld het oplossen van kleine pc problemen)

3.1.9 Vindt u dat er voldoende “mienskipssin” is?  

ja nee

3.1.10 Waar merk u dat wel of niet aan?

3.1.11 Denkt u dat er “stille armoede” is in uw buurt? 

4 Zorg

4.1 Voorzieningen
Wat vindt u van het aanbod van zorgvoorzieningen (bv: medische zorg, thuiszorg, 

mantelzorg, wasdienst, maaltijdvoorziening en alarm) in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

4.1.1 Medische zorg

4.1.2 Wilt u dit toelichten?

4.1.3 Thuiszorg

4.1.4 Wilt u dit toelichten?

4.1.5 Mantelzorg (hand en span diensten en dagelijkse zorg)

4.1.6 Wilt u dit toelichten?

4.1.7 Denkt u dat er behoefte is aan vrijwilligers voor aanvullende zorgvoorzieningen 
(oppassen, wandelen, vervoer)? 

4.1.8 Heeft u behoefte aan mantelzorg?

4.1.9 Weet u waar u terecht kunt als u hulp/zorg nodig heeft?
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4.1.10 Zou u zelf mantelzorg kunnen en willen leveren voor mensen in uw buurt/dorp? 

ja nee

4.1.11 Zo ja, wat zou u kunnen doen?

4.2 Ouderenzorg
4.2.1 Bent u tevreden met de activiteiten voor ouderen?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

4.2.2 Doet u mee aan activiteiten in het dorp? 

ja nee

4.2.3 Waarom wel/niet?

4.2.4 Vindt u de activiteiten voor ouderen voldoende? 

ja nee

4.2.5 Zo nee, mist u iets?

5 Activiteiten

5.1 Multi Functioneel Centrum (MFC)
5.1.1 Heeft u suggestie voor activiteiten in het toekomstige MFC?

5.1.2 Het is bekend dat er niet voldoende geld is om het MFC te realiseren. Heeft u 
ideeën voor het werven van fondsen?

5.2 Verenigingen
5.2.1 Wat vindt u van het kerkelijk- en verenigingsleven (uitgezonderd sport) in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

5.2.2 Bent u hierbij betrokken in het dorp? 

ja nee

5.2.3 Zo ja, op welke manier?

5.2.4 Mist u een activiteit?

ja nee

5.2.5 Zo ja, welke?

5.3 Sport
5.3.1 Wat vindt u van het sportaanbod in het dorp?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

5.3.2 Kunt u uw score toelichten?
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5.3.3 Bent u lid van een van de sportvereniging? 

ja nee

5.3.4 Zo niet, wat is de reden?

5.3.5 Als u kinderen ven 4 tot 18 jaar hebt. Zijn uw kinderen lid van een sportvereniging?

ja nee

5.3.6 Zo niet, wat is de reden?

5.4 Sporthal
De sporthal wordt gebruikt door de basisscholen voor de gymnastieklessen en door 
sportverenigingen. Bezuinigingen door de gemeente zijn bij de sporthallen al een feit. Niet 
altijd een beheerder aanwezig, een aantal taken liggen sinds kort bij de verenigingen (b.v. 
het openen en sluiten van de hal).
5.4.1 Hoe belangrijk vindt u een sporthal in Feanwâlden?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel onbelangrijk" naar 5 "heel belangrijk".

5.4.2 Wat kan de dorpsgemeenschap doen om de bezuinigingsmaatregelen zo goed 
mogelijk op te vangen? 

5.4.3 Bent u bereid iets te doen in de sporthal?

ja nee

5.4.4 Zo ja, wat?

5.4.5 Zouden er naast de sport andere activiteiten in de sporthal georganiseerd kunnen 
worden?

ja nee

5.4.6 Heeft u suggesties?

5.5 Jeugd
5.5.1 Vindt u dat er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn voor de jeugd?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

Als we dat splitsen in groepen van 4 tot 12 en 12 tot 18 jaar:
5.5.2 Wat vindt u van de voorzieningen voor de jeugd van 4 tot 12 jaar

5.5.3 Wat vindt u van de voorzieningen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar?

5.4.4 Heeft u suggesties?

5.6 Vrijwilligerswerk
Denk aan bestuurswerk, Talma/UVV, school, kerk, enz.

5.6.1 Doet u vrijwilligerswerk in het dorp? 

ja nee
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5.6.2 Zo ja wat? 

5.6.3 Zo nee, wat weerhoudt u?

5.7 Recreatie en vrijetijdsbesteding
5.7.1 Wat vindt u van de recreatieve voorzieningen in en om onze dorpen?
Graag een cijfer. De schaal loopt van 1 "heel slecht" naar 5 "heel goed".

5.7.2 Kunt u dit toelichten?

5.7.3 Waar maakt u gebruik van?

5.7.4 Zou dit uitgebreid moeten worden?

ja nee

5.7.5 Zo ja, waarmee?

5.8 Duurzaamheid
5.8.1 Heeft u behoefte in het dorp aan:

 ❒ het kopen van tweedehands kleding? 
 het verkopen van gebruikte kleding❒
 het l❒ enen of verhuren van spullen (gereedschap, koffers, partytenten enz.)
 ❒ een kringloopwinkel, 
 een ❒ ruilbeurs 

❒ het aanbieden van een klussendienst?
 het centraal inkopen van energie❒
 anders, nl:❒

5.8.2 Maakt u gebruik van het repair cafe in Feanwâlden?

ja nee

5.8.3 Wat vindt u van de frequentie (2013:2 x per jaar; 2014: 3 x per jaar)?

6 Wensen en veranderingen
6.1 Als u niet gehinderd wordt door praktische en/of financiële belemmeringen wat is dan 
uw grootste wens voor onze dorp?

6.2 Stel, u hebt het voor het zeggen, wat zou u als eerste veranderen?

7 Eigen inzet
We hebben het gehad over een aantal onderwerpen, leefomgeving, welzijn, zorg en 
activiteiten. 
7.1 Welke activiteiten doet u nu al?

7.2 Waaraan en hoe zou u een bijdrage willen en kunnen leveren?

Tot slot
Geef naam, telefoonnummer en of e-mail adres van de interviewer aan de geïnterviewde voor het 
geval de geïnterviewde naderhand nog iets wil toevoegen.
Vlag afgegeven:

ja nee

Noteer de bijzonderheden bij het interview:
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Bijlage 2

De presentatie van Wytze Werkhoven aan de gemeenteraad op 21 oktober 2014 is als apart pdf 
document bijgevoegd.

Bijlage 3

De toespraak van Harry Postma aan de gemeenteraad op 21 oktober 2014

Hoe verder met de burgerparticipatie in Feanwâlden?

Geachte aanwezigen,

Na de presentatie is de eerste vraag die voorligt, gaan we verder met burgerparticipatie.
Burgerparticipatie is een gebeuren van twee partijen. 
De gemeente en de burgers van een dorp.
Het kan niet zo zijn dat de gemeente eenzijdig oplegt hoe de participatie er uit moet zien.
Want de burgers staan niet bij de gemeente op d loonlijst en er is geen gezagsverhouding.
Dus burgerparticipatie staat of valt met een tweerichtingsverkeer, waarbij overlegt wordt tussen 
twee partijen over wat moet en wat haalbaar is.
Dat is op dit moment niet het geval.

De ervaring van de werkgroep bine&bouwe is dat er 
Nauwelijks regie is gevoerd
Dat er geen duidelijke doelstelling was. 
Er is vastgehouden aan een structuur die vanaf het begin af aan niet gewerkt heeft.
Het afgelopen project heeft wel informatie opgeleverd.

Afgelopen donderdag was een gesprek van de werkgroep bine&bouwe met de Burgemeester en 
ambtenaren.
De teneur van het verhaal was, gewoon beginnen met een project in 2015 en met het huidige 
project wordt niet verder gegaan.
Er is straks een Dorpsactiviteitenfonds waaruit een concreet project gefinancierd kan worden.

Als we dat horen slaat de schrik ons om het hart.
Want:
Wie moet het doen? Er is geen structuur.
Hoe moet het gedaan worden? We missen de know how.
Wat moet er gedaan worden? In het dorp is er weinig emotionele betrokkenheid. Men is tevreden.

Naar ons gevoel wil B&W te snel en wordt een stap over geslagen.
We willen verder onderzoek doen naar de huidige vrijwilligersorganisaties.
Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de problemen. 
Niet in het algemeen, maar in Feanwâlden.
We willen onderzoek of er nog wel rek bij de mensen zit. 
Is er nog ruimte voor meer naast dat wat ze al allemaal doen. 
Dat ze veel doen blijkt uit de enquête.

Als het een kwestie wordt van gewoon beginnen. Dan is het gedoemd te mislukken.
Er is echt ondersteuning nodig voor een groep die de burgerparticipatie wil op pakken.

Om dit in scheepvaart termen te omschrijven. 
Het is niet een kwestie van we beginnen en we zien wel waar het schip strand. 
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Nee, we hebben niemand aan boord die weet hoe de trossen los gegooid moeten worden. 
Dus het schip komt helemaal niet van de wal af.

Als niet verder gegaan wordt met dit project dan is het hierna afgelopen en ben ik bang dat wat 
betreft burgerparticipatie, waar de gemeente belang bij heeft, de komende 10 jaar in Feanwâlden 
niets meer gebeurt. 
De Gemeente kan wel besluiten we gaan niet verder met Radar maar wat betreft de burgers van 
Feanwâlden over hen kun je niet besluiten, met hen gaan we niet verder. 
Of we leggen eenzijdig op hoe we met hen verder gaan.
Bij burgerparticipatie is de Gemeente afhankelijk van de bereidwilligheid van de inwoners.
Als gemeenten en dorp niet samen optrekken, is er geen burgerparticipatie
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