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Spin in het web…

“Dorpsbelangen draagt bij aan de bevordering van 
een goed leef-, woon- en werkklimaat voor alle 
inwoners van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en 
omstreken en stimuleert het gemeenschapsgevoel”.  
Dat is de missie die het bestuur onlangs als concept 
heeft geformuleerd en waarover we met jullie van 
gedachten willen wisselen op de volgende 
ledenvergadering.

Om dit te bereiken dienen we de samenwerking 
tussen de verschillende groeperingen te bevorderen 
en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ook 
moeten we zorgen dat de gemeente een duidelijk 
aanspreekpunt krijgt en dat we tijdig bij de juiste 
mensen aan de bel kunnen trekken. En uiteraard 
willen we met  jullie: de inwoners in gesprek om te 
weten wat in ‘het algemeen belang’ is.
 
Dus, wie ideeën heeft die de leefbaarheid in onze 
dorpen kunnen verbeteren, ga met ons in gesprek! 
Dorpsbelangen wil graag overzicht hebben van wat 
er nog meer speelt, wie er over welke talenten 
beschikt en hoe we elkaar als dorpsgemeenschap 
verder kunnen helpen.
Samen staan we sterker. 

MFC / dorpshuis

Begin dit jaar bleek dat het stichtingsbestuur MFC / 
dorpshuis i.o. tot de conclusie kwam dat een nieuw 
dorpshuis op de plaats van de Mienskip niet 
exploitabel was.

Dat was voor een groep inwoners en ook leden van 
de HAB, Wetterwâlden Bûtefjild, PKN en MEI 
aanleiding om nog één keer bij elkaar te gaan zitten. 
Ze hebben zich door talloze partijen, ook door het 
stichtingsbestuur MFC / dorpshuis i.o, laten 
informeren over de kans om alsnog in het centrum 
van Feanwâlden een aansprekend dorpshuis te 
bouwen. Hun insteek is om de combinatie van 
gebouw, haven en winkelcentrum als uitgangspunt te 
nemen.  

Omdat bij de Mienskip ooit de haven lag, is het de 
bedoeling van deze werkgroep om het water weer 
een volwaardige plek in het plan te geven. 
Ook de zichtbaarheid vanuit en naar het winkelgebied
is belangrijk.
Inmiddels ligt er een globaal idee op basis waarvan 
deze groep stapje voor stapje verder gaat praten met 
de PKN als eigenaar van de Mienskip, en een 
architect.

Dorpsbelangen en de gemeente volgen het initiatief 
met interesse en juichen toe dat er spontaan een 
groep inwoners is opgestaan die de moeite neemt om
uit te zoeken of het toch nog mogelijk is in het 
centrum een rendabel dorpshuis te realiseren. Wordt 
vervolgd.

Naast dit initiatief is de gemeente Dantumadiel ook 
bezig om bij verschillende groeperingen in 
Feanwâlden te inventariseren wat de behoeften zijn 
en welke mogelijkheden zij zien voor een MFC / 
dorpshuis, waar dan ook in het dorp. Het lijkt 
dubbelop en een herhaling van zetten, maar de 
situatie is de laatste jaren behoorlijk veranderd en er 
speelt op dit moment zoveel in Feanwâlden dat het 
wel goed is om eens helemaal vanaf nul te beginnen 
en daarmee alle zinvolle opties open te houden.

Grote dorpsvlaggen

Af en toe krijgen we de vraag of er ook grote 
dorpsvlaggen te koop zijn voor de lange staande 
vlaggenmasten. We hebben ze nu nog niet maar ze 
zijn te bestellen in de maten 225 x 150 cm of 
300 x 200 cm. De minimale afname is 25 stuks. De 
prijs voor de kleinste maat is ca. € 30,00 en voor de 
grootste ca. € 50,00.
Voor we de vlaggen bestellen, willen we graag een 
indruk hebben van de behoefte. Mocht je 
belangstelling hebben, wilt je dit dan op korte termijn 
per mail kenbaar maken bij ons secretariaat? 
Er is nog een ruime voorraad kleine vlaggen, deze 
zijn voor € 3,00 te koop bij het Vergeet-Mij-Nietje.

November 2016

http://www.facebook.com//dorpsbelangenveenwoudeneo
http://www.facebook.com//dorpsbelangenveenwoudeneo

