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MFC / dorpshuis

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft op 12 juli een 
gesprek gehad met wethouder Piersma. De gemeente gaat
na de zomervakantie gesprekken voeren met diverse 
partijen in Feanwâlden om te kijken hoe we een MFC toch 
nog kunnen realiseren. Heeft u ook ideeën? Meld ze ons.
 
Kik transferium

De klankbordgroep heeft regelmatig overleg met de 
projectleiders en de architect van Karres en Brands. Er is 
een uitgebreide visie over het project gemaakt waar de 
architect mee aan de slag is gegaan. Vervolgens heeft de 
klankbordgroep op de verschillende (sfeer)ontwerpen 
commentaar gegeven waarop de architecten opnieuw aan 
de slag zijn gegaan. Deze werkwijze wordt als zeer 
constructief beoordeeld door alle partijen. Naast de visie op
het stationsgebied speelt het ontwerp van de 
spoorwegovergang en de Suderwei een rol. Prorail heeft 
daarvoor zeer vergaande eisen. Omwonenden zijn 
daarover tijdens een inloopavond ingelicht. Hun 
opmerkingen over het voorlopig ontwerp zijn weer 
teruggekoppeld naar Prorail.

Beleid, missie, visie Dorpsbelangen

Tijden veranderen en dus moet je als dorpsbelangen mee 
veranderen! Het bestuur heeft daarom een concept missie, 
visie en beleid geformuleerd. In de jaarvergadering, begin 
2017, willen we graag daarover met de leden van 
gedachten wisselen. In de aanloop daar naar toe graag  
jullie opmerkingen. Het concept beleidsplan is te vinden op 
website en facebook.

pASsant 

De eerste twee weken van juli waren de voorstellingen van 
de culturele reis over de As. In Feanwâlden in de buurt van 
het Skilliche Piipke en de Goddeloaze Singel. In drie korte 
toneelstukjes, kwamen oude sagen tot leven. Eelco 
Venema heeft de verhalen bewerkt met een link naar de  
hedendaagse tijd en een kritische knipoog naar de nadelen
van de As. De organisatie in Feanwâlden lag in handen van
toneelvereniging Vriendenkring en Dorpsbelangen. Het was
een succes gezien de positieve reacties. Erg verdrietig was
het uitvallen van een van de actrices door ziekte. Het 
publiek heeft daar geen nadeel van ondervonden want haar
rol is prima overgenomen. Wij danken de acteurs, regisseur
en bestuursleden van Vriendenkring voor hun inzet en 
prettige samenwerking.
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Klankbordgroep Sport Feanwâlden

Dorpsbelangen heeft alle sportverenigingen uitgenodigd op
13 juni om een klankbordgroep Sportnotitie Feanwâlden 
samen te stellen. Niet alle verenigingen waren er. Toch 
ontstond er een levendige discussie. Decentralisatie zal 
niet tegen te houden zijn. We moeten als dorp, 
sportverenigingen zorgen dat dit op een goede en 
verantwoorde manier gaat plaatsvinden. De komende tijd 
proberen we ook de andere sportverenigingen mee te 
krijgen om met de gemeente in gesprek te gaan. 

Omgevingsvisie Fryslân

De provincie Fryslân gaat een omgevingsvisie opstellen die
als basis gaat dienen voor de omgevingswet. Vanuit 
Dorpsbelangen hebben we recreatie & omgeving, mobiliteit
en wonen als aandachtspunten aangewezen en bij de 
provincie ingebracht.

Zwette school

De oude school aan de Swette (1860) is een van de weinig 
overgebleven scholen in deze stijl. Het wordt steeds 
lastiger dit gebouw in stand te houden. Als er mensen zijn 
die verdwijnen van dit historisch pand ontoelaatbaar vinden
wordt het nu tijd om in actie te komen!

Wil je ook meepraten?

Zoals ook uit deze rubriek weer blijkt sta je als bestuurslid 
van Dorpsbelangen midden in de samenleving van de 
dorpen. Je gaat op een hele andere manier naar je 
leefomgeving kijken, je levert een bijdrage aan de 
leefbaarheid. Je leert meer mensen kennen, kortom het is 
een leuke, boeiende en zinvolle tijdsbesteding.
Wij zouden heel blij worden van: 
– een nieuwe vertegenwoordig(st)er Feanwâldsterwâl 
– een opvolg(st)er van de secretaresse (begin 2017)

Ledenadministratie / contributie

Heeft u nog geen machtiging afgegeven voor automatische
incasso van de contributie ? Doe dit dan op onze 
website  www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl   
onder het kopje Lidmaatschap.
Hier kunt u ook uw e-mail adres opgeven 
 

http://www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl/

