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Dit gedicht van Kurt Schwitters geeft goed weer hoe Dorps-
belangen zich ruim twee jaar lang vaak heeft gevoeld, wachtend 
tussen hoop en vrees op de resultaten van de onderhandelingen 
op het gemeentehuis. Er is hard aan getrokken, zowel door de 
gemeente als door ons. En het komt goed, ons dorp gaat in 2014 
op de schop om er beter van te worden!

FEANWALDEN FOARUT ZICHTBAAR

De start van het project Feanwâlden Foarút vond plaats op de 
Koemarkt op 14 mei 2011. Na langdurig overleg met diverse 
partijen was het dan zo ver: op 29 november jl. organiseerde de 
gemeente een inloopavond in De Mienskip om u als inwoners te 
informeren over de voortgang in de projecten, die te maken  
hebben met Feanwâlden Foarút.
Wethouder Roelof Bos opende deze avond onder grote publieke 
belangstelling. Uitvoerig ging hij in op de op de rol staande  
projecten en de tijd die daaraan vooraf is gegaan.  
Hierna konden de aanwezigen bij de verschillende stands langs 
voor meer informatie. Met genoegen hoorden wij als Dorps-
belangen overwegend positieve reacties.
Met de reconstructie van het centrum van Feanwâlden begint 
men in april 2014. Hiervoor is 9 ton beschikbaar.  
De eerste bouwkavels in plan De Bosk komen ook voorjaar 2014 
te koop. Samen met de gemeente wordt hiervoor nog een  
communicatie- of publiciteitsplan opgezet. 

Voor wat betreft de overige projecten, zoals het nieuwe MFC/
dorpshuis en de inrichting van het stationsgebied met  
transferium nadat de Centrale As klaar is, houden wij u natuurlijk 
via Doarpskompas op de hoogte. 
Ook kon men zich deze avond laten informeren over de  
projecten Bine en Bouwe, Wetterwâlden Bûtenfjild en Lokale 
Energie Feanwâlden.

OVERLEG STATENLEDEN CDA

Samen met Dorpsbelangen Burgum, Feanwâlden en raadsleden 
uit beide gemeenten was er een gesprek met de leden van  
provinciale staten van het CDA op 28 november. Het ging vooral 
over de openbaar vervoersvoorziening in Noordoost Fryslân 
en de aanstaande veranderingen, zoals het realiseren van een 
transferium bij Feanwâlden en de komst van een extra sneltrein 
in 2017 op het traject Leeuwarden-Groningen.  
Ook kwam nog het project Kansen in Kernen aan de orde, wat 
- gelet op de ligging van het stationsgebied - te maken 
heeft met herinrichting van het gebied na de realisatie van de 
Centrale As. Wat betreft dit laatste hebben zowel Dantumadiel als 
Tytsjerksteradiel twijfels of de provincie met de beloofde finan-
ciële middelen over de brug komt. U hebt hierover in december 
in de Leeuwarder Courant ook het een en ander kunnen lezen.  
Goed was om te vernemen dat gedeputeerde Sietske Poepjes liet 
weten dat het geld er zal komen.
Dorpsbelangen blijft dit volgen om te zorgen dat de provincie 
zich aan deze afspraak zal houden.

VVV-KANTOOR SLUIT

De gemeente heeft het contract met de VVV beëindigd. Dit 
betekent dat eind december 2013 het steunpunt van de VVV op 
het station ophoudt te bestaan. 
Mede met het oog op de toekomstige ontwikkelingen 
(transferium met een regiofunctie) heeft Dorpsbelangen de 
gemeente Dantumadiel, en inmiddels ook Tytsjerksteradiel, laten 
weten dit geen goede zaak te vinden en gevraagd hiervoor een 
oplossing te zoeken.  
Op het moment dat we dit schrijven, zijn we niet optimistisch. 
Afwachten dus.
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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.dorpsbelangenveenwoudeneo.nl of bij het  
secretariaat.


