
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O.  
 
 
Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op 25 maart 2013 in De Mienskip 
 
Opening: 
Voorzitter Roel Dijkstra opent de ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een 
speciaal welkom is er voor de twee raadsleden uit Tytsjerksteradiel, te weten de heer K. v.d. Linden  
en de heer Haenen. In verband met een rondetafelgesprek in het gemeentehuis zijn er geen 
raadsleden van Dantumadiel aanwezig. Mei Elkoar Ien is aanwezig met twee personen. De voorzitter 
attendeert er op dat op de tafels machtigingsformulieren liggen die ingevuld en bij het bestuur 
ingeleverd kunnen worden. Dit in verband met het feit, dat de contributie voortaan op een andere 
manier geïnd wordt. 
 
Mededelingen: 
- Feanwâldsterwâl ontvangt op 30 april a.s. ter gelegenheid van de kroning van de nieuwe koning een 
koningslinde en een bedrag van € 1000,-- voor een feestje. Over de manier waarop een en ander zal 
worden gevierd, is contact gezocht met Mei Elkoar Ien. 
- Op 22 april vindt in Feanwâlden aan de Spoarloane de dodenherdenking plaats. Belangstelling uit 
het dorp wordt op prijs gesteld. 
- Het project Sportdorp Feanwâlden is gestart met een loopgroep van 50 deelnemers. Er is behoefte 
aan begeleid sporten. Op 20 april gaat de Sportweek van start met tal van activiteiten, georganiseerd 
door de sportverenigingen, uitgezonderd de voetbalvereniging. 
- Dorpsbelangen heeft met de gemeente contact over place making/place keeping. Letterlijk betekent 
dit: maak je eigen dorp (schakel de burgers in). De gemeente heeft voor dit project subsidie ontvangen 
uit Europa. Het project gaat in Feanwâlden van start.  
- Wat betreft Feanwâlden Foarút verwacht de voorzitter, dat er voor de zomer voor de bewoners nog 
een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd, waarin meer informatie kan worden gegeven. De 
werkgroep MFC/dorpshuis heeft het eindrapport in april klaar. 
- De procedure rond bestemmingsplan De Bosk zal eind van het jaar zijn afgerond. Voor starters 
bestaan er mogelijkheden. De voorzitter adviseert hen zich nu al te oriënteren. 
- Dorpsbelangen zal proberen mensen te vinden om een werkgroep te vormen die wil onderzoeken of  
een vorm van een bibliotheek mogelijk is in het toekomstige MFC/dorpshuis.  
- Het archief van Dorpsbelangen is na de sluiting van de bibliotheek verhuisd naar het 
gemeentearchief. 
 
Notulen: 
Deze waren vanaf 18 maart te lezen op de website van Dorpsbelangen en lagen voorafgaand aan 
deze vergadering ter lezing op tafel. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat in de notulen vermeld staat 
dat met de omwonenden van De Mienskip contact zou worden gehouden, maar dat dit niet is gebeurd. 
De voorzitter antwoordt dat in de werkgroepen is afgesproken dat de gemeente zal reageren naar de 
omwonenden. Onlangs heeft de gemeente een reactie verstuurd in antwoord op een brief van de 
omwonenden. Hij neemt deze opmerking mee naar het eerstvolgende overleg van de werkgroep 
MFC/dorpshuis. Ook wordt de vraag gesteld of de mogelijkheid van het doortrekken van de vaart aan 
De Haven serieus wordt onderzocht. De voorzitter reageert dat de plannen rond het MFC/dorpshuis 
en rond de Koemarkt met elkaar te maken hebben, wat het ingewikkeld maakt. Het doortrekken van 
de vaart is niet uit beeld. Verwacht wordt dat er in juni meer bekend is.  
Hierna worden de notulen goedgekeurd. 
 
Overzicht Jaaractiviteiten: 
Voorzitter Roel Dijkstra deelt nog mee, dat er met betrekking tot de toekomstige horecafunctie in De 
Schierstins een convenant is gesloten met de werkgroep MFC/dorpshuis. Vervolgens wordt het 
jaaroverzicht vastgesteld.  
Secretaris Gon Bilstra wordt bedankt voor de verslaglegging. 
 
Financiën: 
Na uitleg van de penningmeester zijn er betreffende de Jaarrekening 2012 geen vragen.  
Verslag kascommissie: Auke de Boer en Jan Hoitinga hebben de kas gecontroleerd en in orde 
bevonden. Met applaus wordt het bestuur décharge verleend. De leden van de kascommissie en 
penningmeester Roelie van Dellen worden bedankt voor hun werk.  



Benoeming nieuw kascommissielid: Auke de Jong is bereid volgend jaar de kas te controleren samen 
met Jan Hoitinga. 
De begroting 2013 wordt zonder meer aangenomen. 
Voorstel contributieverhoging voor 2014: De vergadering is akkoord met het voorstel tot verhoging van 
de contributie met € 0,50. 
 
Bestuursverkiezing:  
De bestuursleden Sigrid Keimpema, Durk Lammers en Andries Bruynzeel zijn aftredend en niet-
herkiesbaar om verschillende persoonlijke redenen . Voorzitter Roel Dijkstra neemt met een 
persoonlijk, hartelijk woord voor ieder afscheid van hen en benadrukt dat wij hun inzet en kennis 
zullen missen.   
Vervolgens stelt hij de nieuwe kandidaten voor het bestuur, Wiesje Venema, Jouke de Vries en Arthur 
Bosloper, voor. Met applaus worden zij benoemd. 
Roel Dijkstra en Gon Bilstra zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden met applaus herkozen. 
 
Huldiging Friese en/of Nederlandse kampioenen: 
Dorpsbelangen huldigt dit jaar 30 sportieve kampioenen (18 GVV, 12 Judo). Zij ontvangen een 
oorkonde, een roos en een VVV-bon, waarna de groepsfoto wordt gemaakt. 
    
Rondvraag:  
Er zijn geen vragen. 
 
Na de pauze volgt de beamerpresentatie over het plan Wetterwâlden Bûtenfjild. 
Eerst vertelt Sybren Ytsma, bestuurslid van Dorpsbelangen over het ontstaan van het plan. Door de 
trieste berichten over krimp in onze regio kwam hij tot het inzicht dat wij zelf aan de slag moesten om 
de leefbaarheid te behouden. Met een aantal mensen is er gebrainstormd over de manier waarop het 
Bûtenfjild meer voor recreatie en toerisme zou kunnen gaan betekenen. Alle 13 dorpsbelangen in de 
omringende dorpen zijn benaderd en zo is het plan Wetterwâlden Bûtenfjild ontstaan. Inmiddels is er 
o.a. gesproken met de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, de provincie, het waterschap, de 
boeren in het gebied, het Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Het plan werd steeds groter. Oege 
Hiddema werd enthousiast en was bereid samen met Sybren Ytsma het plan verder te ontwikkelen.  
Het is zaak om bestaande plannen in het gebied aan elkaar te koppelen, ‘tûk verbine’, aldus Oege 
Hiddema. Er blijken nl. al plannen voor het Bûtenfjild te bestaan, maar de ene organisatie weet niet 
wat de andere van plan is. Men werkt apart van elkaar. Er komt steeds meer draagvlak voor 
Wetterwâlden Bûtenfjild. Sybren Ytsma en Oege Hiddema worden nu uitgenodigd om mee te praten. 
Binnenkort wordt er gesproken met Statenleden en raadsleden uit de gemeenten Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel. Men is op een punt gekomen, dat de dorpsbelangen samen verder gaan op zoek 
naar financiën om het prachtige gebied, dat nog tamelijk onbekend is, op de kaart te zetten. 
Samenwerking met ondernemers in het gebied heeft prioriteit. Wetterwâlden Bûtenfjild heeft een visie. 
Omdat het een kwetsbaar gebied is, wil men waterrecreatie op kleine schaal met electrische sloepen. 
En waar men met de auto niet mag komen, kan gebruik worden gemaakt van golfkarren. 
Duurzaamheid staat voorop. Wordt het Bûtenfjild het eerste ‘ecoferium’ in Nederland?    

     
Sluiting:  
Voorzitter Roel Dijkstra dankt de heren Ytsma en Oegema voor hun enthousiaste verhaal en 
overhandigt een attentie. Ook fotograaf Jannie v.d. Jagt ontvangt voor haar werk deze avond een 
cadeaubon. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 


