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Uitzichttoren It Goddeloas Fiersicht 

 

In het kader van de “plus” van het project De Centrale 
As worden langs de route drie landmarken gereali-
seerd. Een daarvan is uitzichttoren It Goddeloas     
Fiersicht. Deze toren komt te staan tussen de oude en 
de nieuwe Boppewei en de Rûnwei ten westen van de 
Sintrale As, ter hoogte van de aansluiting Feanwâlden / 
De Westereen. De keuze voor het ontwerp en de loca-
tie is gemaakt in overleg tussen de provincie Fryslân, 
de gemeente Dantumadiel, dorpsbelangen Veenwou-
den/Veenwoudsterwal e.o., De Valom, Broeksterwoude 
en Sanjesfertier. 

Het gaat om een toren die is opgebouwd van betonnen 
bouwstenen. Aan de binnenzijde komt een trap die 
naar het uitzichtpunt bovenop de toren leidt. In de toren 
komen zwerfkeien te liggen die bij de aanleg van de 
Centrale As in de omgeving gevonden zijn. De uitzicht-
toren is 7.38 hoog en komt te staan op een terp. Het 
ontwerp is gemaakt door beeldend kunstenaar Paul 
Edens. 

De vergunningenprocedure is in augustus gestart.   
Zodra deze procedure is afgerond start de bouw van 
de uitzichttoren. 

 

Dit voorjaar heeft het college van B&W van Dantuma-
diel een ronde gedaan langs de dorpsbelangen in deze 
gemeente. Wij melden dit al in het aprilnummer van 
Doarpskompas. Eén van de onderwerpen was burger-
participatie.                                                                    
Op verzoek van dorpencoördinator, Marion van     
Everdink, plaatsen wij een uitleg over dit proces. 

Burgerparticipatie in Dantumadiel: 'it is oan jo!' 

De gemeenteraad van Dantumadiel heeft een voorstel 
aangenomen bedoeld om initiatieven van groepen       
inwoners eenvoudiger te realiseren. 

Dit voorstel dat begin dit jaar is bekrachtigt heeft als 
naam ‘It is oan jo!’ meegekregen. Dit voorstel over dor-
pencoördinatie & burgerparticipatie, maatschappelijke 
ontwikkelingen vraagt om een andere overheid. Een 
overheid die meer mogelijk maakt en initiatieven van   
inwoners ondersteunt. Burgerparticipatie verandert in 
overheidsparticipatie 

Deze manier van werken past in de afspraken die burge-
meester en wethouders hebben gemaakt in het coalitie-
akkoord ‘Ien mei de mienskip’. Hierin staat: “Minder voor 
de mensen bedenken en voor hen uitvoeren, meer naast 
inwoners staan en belemmeringen wegnemen. Hierbij 
staan de inwoners centraal, niet de regels”.   

Het voorstel ‘it is oan jo!’ is niet alleen een praktische uit-
werking van het coalitieakkoord maar ook van de nota 
‘burgerparticipatie Dantumadiel’ die in 2012 is vastge-
steld.  

De gemeente ondersteunt met name ideeën van buurten, 
dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomge-
ving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoor-
beeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. 
Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn 
ideeën welkom. Bewoners weten zelf het beste wat nodig 
is in hun buurt en wat er beter of mooier kan.  

Bij initiatieven voor “It is oan jo” gaat de wethouder snel 
met u om tafel. En als wetten en regels genoeg ruimte 
bieden zegt B&W in principe “Ja” tegen een participatie 
initiatief. Zij omarmen ideeën waar voldoende draagvlak 
voor is en waar u zelf ook het nodige aan tijd en midde-
len in investeert. Als het nodig is doet de gemeente er tijd 
en geld bij uit het Dorpeninitiatievenfonds.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:                   
Marion van Everdink mveverdink@ddfk.nl 

 


