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JAAROVERZICHT 2013 
 
Het uit negen leden bestaande bestuur kwam 10 x bijeen voor een bestuursvergadering. Tijdens de 
jaarlijkse ledenvergadering in maart is afscheid genomen van drie bestuursleden en zijn drie nieuwe 
leden toegetreden. Verder hadden verschillende bestuursleden zitting in de werkgroepen, die zijn 
opgezet in het kader van Feanwâlden Foarút. Ook is Dorpsbelangen vertegenwoordigd in het bestuur 
van Doarpskompas en in LEF.  
 
Gemeentelijke overleggen: 
Met de gemeente Dantumadiel is de werkgroep Bine en Bouwe in het kader van burgerparticipatie in 
het leven geroepen. In het voorjaar vond met het college van B&W van Dantumadiel het tweejaarlijks 
bestuurlijk overleg plaats. Bijeenkomsten over bestuurskracht zijn bijgewoond, alsmede overleggen 
inzake de herinrichting van het centrum. Verder is er geregeld mailcontact met de dorpencoördinator 
van Dantumadiel, zowel als van Tytsjerksteradiel. Een afvaardiging van Dorpsbelangen heeft in mei 
het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen en het college van B&W van Tytsjerksteradiel bijgewoond.  
 
Op 30 april heeft wethouder Houkje Rypstra met enige feestelijkheden aan Feanwâldsterwâl een 
koningslinde van de gemeente Tytsjerksteradiel geschonken ter gelegenheid van de inhuldiging van 
koning Willem-Alexander.  
Met de werkgroep Feanwâldsterwâl is in november gesproken over een aantal zaken die de inwoners 
bezighouden, zoals vrachtverkeer over De Streek, de waterstand en het schoonhouden van de vaart. 
Het besluit om zo veel mogelijk over te gaan tot automatische incasso van de lidmaatschapsgelden 
vergde een extra inspanning van de penningmeester. 
Dorpsbelangen heeft dorpsvlaggen aangeschaft, die voor een bescheiden bedrag te koop zijn. Bij 
feestelijke dorpsactiviteiten is het de bedoeling, dat iedereen de vlag uitsteekt. 
Voorzitter Roel Dijkstra ontving het eerste exemplaar van het boek ‘Gevelstenen in Veenwouden, 
Veenwoudsterwal en omstreken’ van de Stichting Skiednis Feanwâlden e.o. 
Dorpsbelangen is een inventarisatie gestart met betrekking tot de AED’s in beide dorpen om te komen 
tot een verbetering van de bruikbaarheid gedurende 24 uur. 
Diverse keren is er contact geweest met Stichting Welzijn Het Bolwerk, o.a. over de veranderde 
werkwijze met betrekking tot de jeugdactiviteiten en het aanvragen van subsidie. 
 
In verschillende samenstelling namen bestuursleden in 2013 deel aan overleggen over het volgende:  

- Dorpscentrum (in werkgroep en klankbordgroep)  
- Woningbouw plan De Bosk (plan Oost) 
- MFC/dorpshuis (in werkgroep) 
- Doarpskompas (in bestuur en/of redactie) 
- Het plan ‘Wetterwâlden Bûtenfjild’ 
- Bine & Bouwe 
- Oud en Nieuw-viering 
- Samenwerking dorpsbelangen in Dantumadiel 
- LEF (in werkgroep) en repaircafé 
- Project Sportdorp Feanwâlden 
- Beheer sporthal 
- Centrale As 
- Skatepark 

 
Dorpsbelangen was aanwezig bij: 

- Gemeenteraadsvergaderingen 
- Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente, tevens afscheid van burgemeester Aalberts 
- Dodenherdenking aan de Spoorlaan en op 4 mei te Damwoude 

 
Er waren contacten met politieke partijen, de pers, de wijkagent, De Schierstins, de HAB, Stichting 
Skiednis Feanwâlden e.o., gebiedscommissie Bûtenfjild, sportverenigingen en individuele burgers. 
Dorpsbelangen heeft meegewerkt aan het radioprogramma ‘Bij de streek del’ van Omrop Fryslân. 
In elke uitgave van Doarpskompas heeft Dorpsbelangen een eigen pagina om de inwoners te 
informeren. Op de website is steeds het laatste nieuws te lezen. Dorpsbelangen is ook actief 
geworden op Twitter. Sigrid Keimpema beheert de website en ondersteunt bij de publiciteit.    
 
In 2013 waren 1201 inwoners lid van Dorpsbelangen. 
 
Namens het bestuur, 
Gon Bilstra-v.d. Vecht, secr.   


