
Democratische vernieuwing
Dit lijkt de nieuwe term te worden voor burgerparticipatie. 
Maar hoe je het ook noemt, wij als individuele inwoners van 
onze dorpen èn het bestuur van Dorpsbelangen krijgen 
ermee te maken. 
 
Steeds meer vragen krijgt ons bestuur van de gemeente. 
Vragen om mee te denken, vragen om vrijwilligers te leveren 
en vragen om op heel korte termijn iets te doen.  
 
Om daar een goed antwoord op te kunnen geven, is het be-
stuur in april dit jaar te rade gegaan bij Doarpswurk (organi-
satie die verenigingen van dorpsbelangen en dorpshuizen 
ondersteunt). Op die avond hebben wij veel opgestoken. 
Het lijkt een open deur maar het blijkt dat er drie soorten 
dorpsbewoners zijn.  
 
3 types dorpsbewoners 
De grootste groep zijn dorpsbewoners. Niet meer en niet 
minder. Dan zijn er bewoners die wonen in het dorp en die 
zich bewust zijn van wat je gezamenlijk hebt (mienskip) en 
dat dit niet vanzelf tot stand komt. De derde, en kleinste 
groep, zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn 
de mensen die je in besturen van verenigingen ziet zitten. 
Vaak hoppen ze van de ene naar de andere vereniging. 

Is het erg dat er drie groepen inwoners zijn? Nee helemaal 
niet, dat is zo en zal altijd zo blijven. Moeten we dan toch ver-
anderen? Ja, door de democratische vernieuwing. Hoe gaan 
we dat dan doen? Heel geleidelijk. 
 
Dit stukje is de eerste aanzet om aan dorpsbewoners (de 
grootste groep) te laten zien dat leefbaarheid en mienskip in 
een dorp niet vanzelf komen. Hoe saai zou het zijn als bijvoor-
beeld verenigingen als MEI en HAB niets meer zouden or-
ganiseren. Hoe zou het met ons gaan als er niet een kritische 
Doarpskompas columnist is, die ons af en toe hard wakker 
schut. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
 
inzetten talenten
Dorpsbewoners die zich bewust zijn van het feit dat er iets 
gedaan moet worden voor mienskip moeten we opzoeken en 
proberen verantwoordelijkheid te laten nemen voor korte of 
langere klussen. Op basis van hun kennis, kunde en talenten.  
 
 

december 2015
Zij komen er dan vanzelf achter dat meedoen voldoening 
geeft en dat het leuk is om bij het leger van vrijwilligers, dat 
onze dorpen rijk is, te horen.
 
netwerk bouwen 
Dan hebben we nog de laatste groep, de dorpsbewoners die 
verantwoordelijkheid nemen door in het bestuur van een ver-
eniging te gaan zitten. Voor deze groep organiseert Dorpsbe-
langen op woensdag 20 januari 2016 een bijeenkomst met 
een enthousiaste goede spreker met visie. Doel van de avond 
is om met elkaar de problematiek van het verenigingsleven te 
bespreken. En ook om elkaar beter te leren kennen.  
 
Wat zou het mooi zijn als we met zijn allen aan een netwerk 
kunnen bouwen. Dat we van elkaar weten wie over welke tal-
enten, kennis en kunde beschikt. Dat we gebruik kunen maken 
van elkaar om samen te zorgen dat onze dorpen prachtdorpen 
blijven. Natuurlijk wordt de avond afgesloten met een informe-
le borrel.
 
e-mailadressen clubs, stichtingen, verenigingen
Wat wij nodig hebben om deze avond te organiseren zijn e-
mailadressen van alle verenigingen, stichtingen en wat er nog 
meer is op dit gebied in onze dorpen. We willen ook graag de 
adressen van niet-officiële verenigingen, bijvoorbeeld buurt-
verenigingen. Het maakt niet uit hoe je georganiseerd bent. 
Als een clubje iets doet voor het dorp, ben je welkom op deze 
avond. Stuur je adres naar ons secretariaat en dan krijg je t.z.t. 
de uitnodiging.

Dorpsvlag
Voor iedereen een gezellig Sinterklaasfeest! Nog geen cadeau? 
Denk eens aan een dorpsvlag, 3 euro bij het Vergeet-Mij-Nietje. 

 
Wij wensen iedereen prettige 

kerstdagen toe & een gezond 2016!
tot ziens op 1 januari om 

1 uur op de Koemarkt

Vereniging van Dorpsbelangen 
  Veenwouden/Veenwoudsterwal eo. 
Secretariaat 
  G.M. Bilstra-van der Vecht 
  Koene Parmentierloane 1 
  9269 VP Feanwâlden 
  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.  


