
Noodopvang asielzoekers
Het college van BenW van Dantumadiel heeft ons 
geïnformeerd over het plan voor een noodopvang in 
ons dorp. Zorgen en kansen kon iedereen op 24 febru-
ari in de sporthal met elkaar delen. Het is goed dat de 
gemeente vanaf het begin dit voornemen met de inwo-
ners heeft besproken. 
Dorpsbelangen heeft reacties van verschillende aard 
van bewoners gekregen en ook de vraag wat het 
standpunt van Dorpsbelangen is. Wij hebben respect en 
begrip voor de zorgen van de omwonenden en zijn van 
mening dat 300 asielzoekers te veel is. Onze voorkeur 
gaat uit naar maximaal 200 met een mix van gezinnen, 
mannen en vrouwen. 
Wij vinden het een goede zaak dat de gemeente ook 
verantwoordelijkheid neemt in het asielzoekersvraag-
stuk. Dit heeft zo’n impact gekregen, dat geen ge-
meente hier meer omheen kan. In de media komen 
meestal alleen die gebeurtenissen naar voren, die niet 
goed gaan. Maar op de meeste plekken gaat het juist 
wel goed. Daar hoort men weinig over, omdat dat geen 
nieuws is. Als hier noodopvang gerealiseerd wordt, is 
het van belang om met ons allen de mensen welkom te 
heten, met ze in gesprek te gaan en te helpen Neder-
lands te leren. 
Wij pleiten ervoor de opvang zo veilig mogelijk te 
maken en voor voldoende dagbesteding te zorgen door 
bijvoorbeeld de sporthal beschikbaar te stellen voor 
sportactiviteiten. 
Het is nog niet zover. De gemeenteraad neemt op 5 
april een beslissing en afhankelijk daarvan doet het col-
lege van BenW wel of niet een aanbod aan het COA.

Contributie
Wij verzoeken de leden, die niet via incasso betalen en 
de contributie nog niet hebben voldaan, nu met enige 
spoed het lidmaatschapsbedrag van € 5,00 over te 
maken op rekeningnummer NL98RABO 0343 3383 27 
t.n.v Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal 
e.o onder  vermelding van naam en adres, waarvoor 
dank!
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Herdenking Tweede Wereldoorlog
Op donderdag 7 april om 9.30 uur houden de hoogste 
klassen van de beide basisscholen, die het monument 
aan de Spoarloane hebben geadopteerd, daar weer de 
jaarlijkse herdenking. Belangstellenden zijn welkom!

Koningsdag
Op woensdag 27 april wordt op de vernieuwde Koe-
markt weer Koningsdag gevierd met de kinderbraderie 
voor de lagere schooljeugd. Opbouwen van de braderie 
kan vanaf 8.00 uur en het feest duurt tot 13.00 uur. Ook 
zijn er nog andere activiteiten, zoals pannakooi, spring-
kussen, schminken en een hindernisbaan, aangelegd 
door mensen van de Lodenhelrun. De korfbalvereniging 
verzorgt ook een activiteit. We zijn nog bezig om iets 
van oude ambachten te regelen. Dus voor jong en oud 
wordt het 27 april gezellig op de Koemarkt. Zie ook de 
aankondiging verderop in dit nummer.

Gesprek met BenW Tytsjerksteradiel
In ’t Dûke Lûk vond dinsdagmiddag 15 maart het 
tweejaarlijkse gesprek plaats met een delegatie van het 
college van BenW van Tytsjerksteradiel. Diverse onder-
werpen die voor Feanwâldsterwâl van belang zijn, 
kwamen aan de orde, zoals zwaar vrachtverkeer over 
de Streek, de waterhuishouding tussen de Streek en 
de Woudweg als de Centrale As gereed is, toekomstige 
recreatieve mogelijkheden voor Feanwâldsterwâl in 
verband met de nieuwe sloepenroute van de Wielen naar 
de Zwemmer en tot slot de mogelijke noodopvang op 
het terrein bij de Zwette. Het was een nuttig, maar ook 
prettig gesprek.
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  tel. 0511-473080 
  dorpsbelangenff@gmail.com 
 
Volg ons op twitter, internet en facebook: 
  @dorpsbelangenff 
  www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl 
  www.facebook.com/FeanwaldenFoarut

word ook lid 
Dorpsbelangen staat op de bres voor de leefbaarheid in Feanwâlden en  

Feanwâldsterwâl. Nog geen lid? Meld u dan nu aan via  
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl of bij het secretariaat.

adreswijzigingen 
Bent u lid en gaat u verhuizen? Geef dan uw nieuwe  
adres aan ons door via de site of bij het secretariaat.  


