
Jûn fan de Koemarkt
Donderdagavond 4 juni is het zover. Dan wordt de Koemarkt 
officieel geopend door wethouder Roelof Bos en voormalig 
voorzitter van Dorpsbelangen, Roel Dijkstra. Zij hebben, 
samen met gedeputeerde Hans Konst, ervoor gezorgd dat 
de herinrichting van het centrum gerealiseerd kon worden. 
Helaas is Hans Konst verhinderd. Wij hadden het leuk ge-
vonden wanneer de drie heren die 14 mei 2011 het startsein 
hebben gegeven voor Feanwâlden Foarút, dit onderdeel 
samen zouden openen. Maar daarom niet getreurd. We 
maken er met zijn allen deze avond een spetterend feest van. 
Iedereen is welkom!

Dorpsvlag 
Natuurlijk steken we 4 juni allemaal onze dorpsvlag uit. Het 
wordt dan extra feestelijk. Wie nog geen vlag heeft, kan 
deze kopen voor € 3,00 bij het Vergeet-mij-nietje. En…..het 
uithangen van de dorpsvlag geeft ook aan andere dorpsacti-
viteiten een extra feestelijk tintje.

Feanwâlden Foarút
Er gebeurt veel in Feanwâlden. Van de vijf plannen in het 
project Feanwâlden Foarút zijn er al drie gerealiseerd, te 
weten de revitalisering van bedrijventerrein De Swette in 
2012, het uitbreidingsplan De Bosk dit voorjaar (er zijn al twee 
kavels uitgedeeld) en nu de herinrichting van de Koemarkt en 
directe omgeving. 

De voorbereidingen voor het nieuwe Transferium, tussen het 
station en de oostgrens van het dorp, zijn in volle gang. Het 
belooft een prachtig gebied te worden met een pleinachtige 
omgeving voor het station. De Rûnwei wordt een dorpse 
straat en het park verbindt het spoor en het dorp. In het park 
komt een 400 meter lang pad, waar men kan hardlopen, 
wandelen en fietsen. 

Inmiddels is de stichting MFC/dorpshuis officieel een stich-
ting geworden. Het bestuur is achter de schermen  intensief 
bezig met het maken van afwegingen betreffende de wijze 
van beheer, de exploitatie, de overdracht van grond en 
gebouw en de keuze voor een architect. De gesprekken met 
diverse partijen zijn nog gaande. 
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Onze vereniging 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft samen met Jaap Koen 
Bijma van de stichting Doarpswurk een avond gebrainstormd 
over de toekomst van onze vereniging. De grote vraag is “Hoe 
kunnen wij ons organiseren om beter in te kunnen spelen op 
de nieuwe tijd?” De samenleving verandert, vrijwilligers willen 
zich vaak niet binden voor langere tijd, maar wel voor kortere 
tijd of voor een praktische klus. De lokale overheid geeft steeds 
meer verantwoordelijkheden aan de burgers, burgerparticipa-
tie. Dorpsbelangen gaat op zoek naar de nieuwe rol.  Het was 
een inspirerende avond. De zomer gaan we gebruiken om de 
ideeën die opgeborreld zijn in een plan van aanpak te vatten. 
Wordt vervolgd.

Diverse ontwikkelingen
In samenwerking met Kabel Noord vond op 23 april een 
voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de inwoners van Fean-
wâldsterwâl, De Swette en Kûkhernsterwei over glasvezel. Als 
de helft van de inwoners bereid is mee te doen, dan gaan de 
werkzaamheden voor de aanleg binnenkort van start.

Het kunstwerk dat op de Koemarkt komt, is nog niet klaar op 
4 juni bij de Jûn fan de Koemarkt en zal op een later tijdstip 
onthuld worden.

Een delegatie van de werkgroep Toekomst Ouderenzorg Fean-
wâlden (TOF) heeft op 20 mei een afspraak voor een gesprek 
met de heer Jonkers, directeur van de KwadrantGroep.

De gemeente heeft namens de projectgroep Centrale As aan 
Dorpsbelangen een voorstel voor de  namen van de kunst-
werken (tunnels, fietsbruggen, enz.) in de Centrale As voorge-
legd. Dorpsbelangen is met dit voorstel akkoord gegaan.

Op onze oproep in het aprilnummer van Doarpskompas om 
een mailbestand te maken van leden die met het bestuur 
willen meedenken, zijn een aantal reacties binnengekomen. 
Bedankt allen! Opgave hiervoor kan nog altijd door middel van 
het sturen van een mailtje naar het secretariaat.

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.

Wij wensen iedereen een fijne zomer! 
Tot september.


