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uitmonden in meer burgerparticipatie in onze dorpen. Wij menen 
dat dit project van groot belang is voor de leefbaarheid in de 
nabije toekomst.
 
Algemene Ledenvergadering 
Terugkijkend naar onze ledenvergadering op 31 maart, willen wij 
onze dank uitspreken voor de inbreng van de diverse werk-
groepen, die actief zijn in onze dorpen.  Er waren maar liefst 
negen presentaties. Van enkele aanwezige politici kregen wij de 
opmerking dat er veel gebeurt in Feanwâlden.  
Verder hebben wij tijdens de vergadering officieel afscheid  
genomen van ons bestuurslid Sybren Ytsma van Feanwâldster-
wâl. De vacature die hierdoor is ontstaan, is nog niet vervuld. 
Graag komen wij in contact met inwoners van Feanwâldsterwâl 
die bereid zijn tijd voor hun dorp te investeren in een bestuurs-
functie in Dorpsbelangen. Aarzel niet, maar bel of mail ons.

Aftreden Roel Dijkstra
Op 14 april werd de bestuursvergadering van Dorpsbelangen 
voor de laatste keer geleid door voorzitter Roel Dijkstra.
Vanwege zijn recente verkiezing als CDA-lid in de gemeenteraad 
van Dantumadiel heeft hij zijn voorzittersfunctie neergelegd.
Het bestuur is in gesprek met een nieuwe kandidaat.

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

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.

Inning contributie 2014
De penningmeester van Dorpsbelangen is bezig de contributie 
voor 2014 te innen en vraagt aandacht voor het volgende.
Voor de leden die een doorlopende machtiging hebben 
afgegeven geldt dat de contributie 2014 op of rond 10 mei a.s. 
van de rekening worden afgeschreven.
De leden die op de nota-brief van 26 maart jl.hebben gereageerd 
door de machtiging alsnog in te leveren en de leden die naar 
aanleiding van de nota-brief de contributie 2014 inmiddels via de 
bank hebben betaald, danken wij voor de medewerking.
Bij de leden die niet op die nota-brief hebben gereageerd, zal 
iemand langskomen om de contributie 2014 op te halen.  
Tot 5 mei a.s. kunt u kosteloos de contributie overmaken op 
rekeningnummer NL98RABO 0343 3383 27 t.n.v. Dorpsbelangen 
Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o., o.v.v. uw  naam en adres.

De vlag uit
Al een flink aantal inwoners is in het bezit van onze dorpsvlag. De 
wandelvierdaagse, de Kuier Klaver Tocht, vindt plaats van 
12 t/m 15 mei. Dit is een mooie gelegenheid om met zijn allen 
voor het eerst de dorpsvlag uit te steken!  
De dorpsvlag is nog steeds te koop bij Het Vergeet-Mij-Nietje; 
voor leden voor € 3,00 en voor niet leden € 5,00.

Feanwâlden Foarút  
- De nieuwe gemeenteraad is door het college van
 BenW op 8 april in een openbare vergadering bijgepraat over 
de plannen in het project Feanwâlden Foarút. Met name ging 
het om de plannen MFC/dorpshuis, De Bosk en Feanwâlden 
centrum. De raad zal deze plannen, zoals het zich ten tijde van 
het schrijven van deze tekst laat aanzien, behandelen in de 
raadsvergadering van 22 april. Als dit nummer bij u in de bus valt, 
is er - zo hopen wij - een positief besluit genomen. Dit betekent 
dat de plannen geen verdere vertraging oplopen. Dit positieve 
besluit houdt dan in dat er budgetten beschikbaar zijn gesteld en 
dat er ook duidelijkheid is over de locatie van het MFC/dorpshuis.
- Op 15 april is er in het gemeentehuis een Ronde Tafel-
gesprek (RTG) geweest, waarbij enkele ingediende zienswijzen 
met betrekking tot het bestemmingsplan De Bosk zijn besproken. 

Bine&Bouwe
De werkgroep Bine&Bouwe is druk bezig met het interviewen van 
een aantal inwoners. Wij rekenen erop dat nog veel meer  
inwoners mee willen werken. Het project Bine&Bouwe moet 
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een terugblik...


