
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.

MFC / dorpshuis
Op onze ledenvergadering vroegen meerdere leden hoe 
het nu met het MFC zat en wat er nu verder gebeurt. Het 
bestuur van Dorpsbelangen heeft, zoals toen beloofd,
contact gezocht met het stichtingsbestuur MFC / 
dorpshuis i.o. en zij zullen in juni een avond beleggen 
voor de inwoners. Vragen over de beweegredenen het 
plan voor het MFC / dorpshuis in het centrum niet door 
te zetten, kunnen dan worden gesteld en besproken. Het 
alternatief om samen met de Kwadrantgroep bij Talma 
Hûs de realisatie van een dorpshuis mogelijk te maken zal 
ook worden verduidelijkt. Zodra de datum bekend is, zet-
ten wij deze op onze website en we hangen in het dorp 
posters op.

Sportnotitie gemeente Dantumadiel
Op 21 april is de nieuwe Sportnotitie besproken met 
sportverenigingen en Dorpsbelangen. Zeer kort samen-
gevat komt de inhoud van de notitie erop neer dat de 
gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is sportvelden 
en -hallen te privatiseren. Dit moet in samenwerking met 
de dorpen en de verenigingen. De gemeente is er van 
overtuigd dat dorpen en verenigingen beter gedijen als 
ze zelf verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de 
sportvoorzieningen. Heel concreet betekent dit dat de 
gemeente geen uitvoerende rol meer zou willen hebben 
in onderhoud en beheer. 
Sport is voor de gemeente wel belangrijk. Sportstimuler-
ing is een middel voor het bereiken van een gezondere 
bevolking, leefbare dorpen, sociale samenhang, een 
betere leefstijl en zo voort.
Het college van B&W vraagt de Raad met de Sportnotitie 
in te stemmen met de intentie dat in 2020 deze zaken 
uitgezocht en/of geregeld moeten zijn. Er zijn vanuit 
Dorpsbelangen en de betreffende verenigingen nog veel 
vragen en open einden. De gemeente wil daarom per 
dorp een klankbordgroep oprichten waar deze vragen 
uitgezocht en beantwoord kunnen worden. Een bestu-
urslid van Dorpsbelangen heeft zitting genomen in de 
klankbordgroep.

De pASsant
De voorbereidingen voor diverse activiteiten rond de 
opening van de Centrale As zijn al enige tijd gaande. 
Onder de naam ‘de pASsant’ organiseert stichting Keunst-
wurk op verzoek van de provincie Fryslân een reizende 

mei 2016
theatervoorstelling, opgedeeld in route Noord en route 
Zuid. In een bus reizen de passagiers bij de verschillende
locaties langs. Inwoners rondom de locaties maken 
hiervoor een eigen voorstelling onder leiding van een 
regisseur. Feanwâlden doet mee met deze culturele reis. 
Toneelvereniging Vriendenkring en Dorpsbelangen heb-
ben samen de schouders onder dit project gezet. In het 
buitengebied in de buurt van het Skilige Pypke zal een en 
ander gebeuren. Foarút oer de As mei de pASsant vindt 6x 
plaats in de periode van 4 t/m 16 juli. Ga mee in de bus en 
laat u verrassen! De kaartverkoop is gestart op 10 mei via 
www.lawei.nl. Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden 
op www.depassant.frl

Kansen in Kernen (KIK) en Transferium
De klankbordgroep werd onlangs opgeschrikt door het 
bericht dat de gemeente minder geld ter beschikking 
heeft voor KIK Feanwâlden dan eerder begroot en dat het 
plan moet versoberen. Er is veel aan gedaan om uitstel van 
dit Raadsbesluit voor elkaar te krijgen, zodat er meer tijd is 
om hierover van gedachten te wisselen. Dit is uitgebreid in 
de pers geweest. Uitstel is niet gelukt. De klankbordgroep 
kijkt echter vooruit en is zeer geïnspireerd om met een ste-
vige inbreng ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ideeën 
verwezenlijkt zullen worden.

Boekenmarkt
Net als vorig jaar is Dorpsbelangen op 20 augustus met 
een kraam aanwezig op de jaarlijkse boekenmarkt bij de 
Schierstins. Wij willen graag informatie geven. Kom bij ons 
langs om vragen te stellen, suggesties te geven, of gewoon 
voor een gesprekje. De dorpsvlag is te koop en er valt iets 
te winnen.

Het bestuur wenst 
iedereen een 
heel fijne zomer.

Vereniging van Dorpsbelangen
  Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o.
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
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