
Multi Functioneel Centrum / dorpshuis
Het is lang stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC 
/ dorpshuis in Feanwâlden. Achter de schermen is door het 
stichtingsbestuur  hard gewerkt aan dit ‘drege’ project.  
 
Wij, de bestuursleden van Dorpsbelangen, waren -  net als 
vele dorpsgenoten -  vaak ongeduldig en wilden nieuws. 
Maar tijdens onderhandelingen is het moeilijk communice-
ren. Daar moesten we begrip voor opbrengen.  

Half november was er een eindconclusie. Het stichtingsbe-
stuur heeft de direct betrokkenen (Dorpsbelangen, PKN en 
stichting Ouderenwerk) op een avond ingelicht. Een MFC / 
dorpshuis in het centrum is niet haalbaar.
 
De investering voor een gebouw zou met een beetje goede 
wil nog wel gevonden kunnen worden, maar de exploitatie 
bleek niet sluitend te krijgen te zijn. Helaas zijn er, sinds het 
eindrapport “No of Nea!”, dat in mei 2013 het licht zag en als 
uitgangspunt diende voor het stichtingsbestuur, enige sub-
stantiële veranderingen in verscheidene feiten opgetreden, 
bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies voor jeugd- en ouder-
werk nemen af. Vaste inkomsten door verhuur aan derden zijn 
minimaal. Om ons heen zijn vele voorbeelden van hoe lastig 
het is om de exploitatie van een dorpshuis sluitend te krijgen.  
 
Bijkomend nadeel in Feanwâlden is, dat (sport)verenigin-
gen in de loop van de jaren hun eigen oplossingen hebben 
gevonden voor een recreatieve ruimte. Maar toch blijft de 
behoefte aan een ruimte waar dorpsactiviteiten (o.a. jeugd- 
en ouderenwerk, toneeluitvoeringen, vergaderruimte, sinter-
klaasfeesten enz.) kunnen plaatsvinden een noodzakelijkheid 
voor de leefbaarheid van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl.  
 
Als vereniging van Dorpsbelangen vinden wij het bijzonder 
jammer dat een MFC / dorpshuis in ons mooie centrum geen 
haalbare kaart blijkt. We moeten echter ook realistisch zijn. 
Wij zijn dan ook verheugd dat het stichtingsbestuur op zoek 
is gegaan naar andere mogelijkheden en die heeft gevonden 
in de samenwerking met de Kwadrantgroep.  
 
Interactie tussen bewoners van beide dorpen en Talma Hûs 
juichen wij toe en een MFC / dorpshuis binnen de muren 
van Kwadrant lijkt qua exploitatie beter realiseerbaar. Er is 
een intentieverklaring tussen de partijen getekend maar dat 
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betekent niet dat alles al in kannen en kruiken is. De poli-
tiek moet instemmen met de nieuwe locatie en de plannen 
moeten nog uitgewerkt worden. Realisatie zal, als alles door 
kan gaan, zeker 3 tot 5 jaar duren. 
 
Het was natuurlijk geen leuk bericht, waar het stichtings-
bestuur mee kwam. Door hun zorgvuldig onderzoek blijft 
Feanwâlden echter een financieel debacle bespaard. Dorpsbe-
langen heeft ongeveer kunnen zien hoeveel tijd, energie en 
ook wel frustratie het traject de stichtingsbestuursleden heeft 
gekost. Dorpsbelangen wil hen dan ook heel hartelijk danken 
voor al hun belangeloze inspanningen.

Grienpaviljoen
Het is de oplettende voorbijganger vast opgevallen. Een deel 
van de banken is weg. Of misschien bij het uitkomen van dit 
nummer, al weer terug. Maar dan met mooi ingegraveerde 
teksten van Theun de Vries. Douwe Kootstra heeft deze  uitge-
zocht. 

Dorpsbelangen is met de gemeente in overleg over het plaat-
sen van een afvalbak in de nabijheid van het Grienpaviljoen.
Er is een werkgroep geformeerd die het onderhoud van het 
Grienpaviljoen gaat verzorgen. Deze staat onder leiding van 
Roelie van Dellen. We hebben er alle vertrouwen in dat het, 
met behulp van haar groene vingers, helemaal goed komt.

Diverse ontwikkelingen
- Zie elders in dit nummer hoe bestuursleden van clubs, 
verenigingen etc. in onze dorpen zich kunnen opgeven voor 
de presentatie ‘De wereld wordt zoals wij hem denken’ op 20 
januari a.s. in De Mienskip.
 
- Het project ‘Kansen In Kernen’ (herinrichting stationsgebied/
transferium) gaat in februari van start. Dorpsbelangen is bezig 
met het samenstellen van een Klankbordgroep op verzoek van 
provincie en gemeente.

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.  


