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Contributie 2014
De leden die geen automatische incasso hebben  
afgegeven, hebben in maart per brief een verzoek  
ontvangen om de contributie voor 2014, groot € 5,00 over 
te maken.  
Wie nog een automatische incasso wil afgeven, kan dit 
regelen via www.dorpsbelangenveenwoudeneo.nl.
Bent u inmiddels verhuisd naar een ander adres in het dorp, 
dan ontvangt onze secretaris graag uw nieuwe adres.

Bine en Bouwe
Alle inwoners van onze dorpen hebben in maart een brief 
van de werkgroep Bine & Bouwe Feanwâlden e.o.  
ontvangen met het verzoek om mee te werken aan een 
enquête. Het doel is om er achter te komen hoe wij met 
zijn allen in de toekomst de leefbaarheid in onze dorpen op 
peil kunnen houden. Het bestuur van Dorpsbelangen hecht 
veel waarde aan dit project, met name omdat  
burgerparticipatie van groot belang zal worden. De  
overheid trekt zich terug, dat is nu al te merken.
Op het gebied van Welzijn en WMO zijn de gemeenten 
Dantumadiel en Dongeradiel samen met  
welzijnsorganisatie het Bolwerk al per 1 maart overgegaan 
op een andere manier van 
werken, nl. het gekantelde 
werken. Het doel blijft  
voorop staan dat iedereen 
kan meedoen in de samen-
leving, alleen ligt de nadruk 
meer op de eigen kracht 
van de inwoners. 

Ontwikkelingen dorpshuis en centrum 
Nadat in februari bekend was geworden, dat de  
gemeenteraad had besloten de projecten MFC/dorpshuis 
en Feanwâlden centrum voor de verkiezingen niet meer te 
willen behandelen, was overleg en handelen nodig.  
De afgelopen weken is er dan ook intensief contact  
geweest tussen het stichtingsbestuur van het MFC/
dorpshuis in oprichting, de HAB, de voormalige werkgroep 

MFC/dorpshuis, Wetterwâlden Bûten�ild en het bestuur 
van Dorpsbelangen. In goed overleg met elkaar zijn we 
in actie gekomen om de vertraging, waar het gaat om de 
projecten van Feanwâlden Foarút, te beperken.  
Dorpsbelangen is blij met de goede samenwerking die er 
tussen de hierboven genoemde partijen is ontstaan.  
 
Met een aantal politieke partijen zijn verhelderende 
gesprekken gevoerd. Het ziet er nu naar uit dat dit tot  
resultaat heeft, dat de gemeenteraad de plannen voor 
Feanwâlden zal behandelen in de eerste raadsvergadering 
na de verkiezingen, te weten op 22 april a.s. 
Wij nodigen alle inwoners uit om dan in het gemeente-
huis op de publieke tribune de vergadering te volgen.  
 

Centrale As
Maandag 17 maart is stilgestaan bij de start van de  
aanleg  Centrale As tussen Dokkum en de Westereen.  
Gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer  
hebben samen met wethouder Roelof Bos, ProRail en  
Heijmans een o�ciële starthandeling uitgevoerd.  
Ook Dorpsbelangen was hierbij aanwezig.

Tweejaarlijks overleg met college BenW 
Tytsjerksteradiel
Op 18 maart vond in het DûkeLûk het tweejaarlijks  
bestuurlijk overleg plaats met het college van BenW van 
Tytsjerksteradiel en de dorpencoördinator.  
Sinds Feanwâldsterwâl de dorpsstatus heeft, is  
Dorpsbelangen voor Tytsjerksteradiel het aanspreekpunt. 
Dorpsbelangen heeft diverse bespreekpunten ingebracht, 
zoals het schoonhouden en de waterstand van de vaart, 
het vrachtverkeer over De Streek en de Oude School aan de 
Swette. Meer informatie over hoe dit overleg is verlopen, 
vermelden wij in een volgend nummer van Doarpskompas.  

Vereniging van Dorpsbelangen
  Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. 
Secretariaat 
  G.M. Bilstra - van der Vecht 
  Koene Parmentierloane 1 
  9269 VP Feanwâlden 
  tel. 0511 - 473080 
  dorpsbelangen�@gmail.com 
 
Volg ons op twitter, internet en facebook: 
@dorpsbelangen�
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.

Samenstelling bestuur
Maandag 6 oktober vond in De Mienskip een extra leden-
vergadering plaats met twee agendapunten, te weten de 
verkiezing van een nieuwe voorzitter en het afscheid van 
de vorige voorzitter Roel Dijkstra.  
 
Met algemene stemmen is Mathilde Hommes als voor-
zitter gekozen en welkom geheten. Daarna heeft vice-
voorzitter Roeli van Til Roel Dijkstra met waarderende 
woorden toegesproken. Voor meer dan 100% heeft hij 
zich ruim 5 jaar ingezet voor Feanwâlden en Feanwâld-
sterwâl. Als dank overhandigde zij een bon en een boeket 
bloemen en wenste hem succes in zijn nieuwe werk als 
gemeenteraadslid.  
 
Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat nu uit:
Mathilde Hommes (voorzitter), Roeli van Til (vice-voor-
zitter), Gon Bilstra (secretaris), Roelie van Dellen (pen-
ningmeester), Auke v.d. Mark (lid en vertegenwoordiger  
Feanwâldsterwâl), Jouke de Vries (lid), Wies Venema (lid), 
Arthur Bosloper (lid).
 
Volgens de statuten dient het bestuur te bestaan uit 9 
personen. Nog steeds is Dorpsbelangen op zoek naar ie-
mand van Feanwâldsterwâl, die bereid is tijd vrij te maken 
om in ons bestuur zijn/haar dorp te komen vertegen-
woordigen. Wie meldt zich aan? Het kost wat tijd en ook 
geduld om iets te bereiken, maar met elkaar gaan voor 
de leefbaarheid in onze dorpen heeft wel wat en geeft 
voldoening als het lukt. Je gaat met andere ogen kijken 
naar je eigen leefomgeving. Het is ook een verrijking voor 
jezelf. Meer weten? Bel ons. Wij vertellen graag meer.

Werkbezoek gemeenteraadsleden
Op zaterdagmorgen 25 oktober hebben de raadsleden 
van gemeente Dantumadiel een werkbezoek aan het  
centrum van Feanwâlden gebracht. Firma Pijnacker 
vertelde over de stand van zaken van de herinrichting van 
het centrum. Bertus Mulder, voorzitter van het bestuur 
MFC/dorpshuis i.o., kwam vertellen hoe het met de plan-
nen rondom het MFC/dorpshuis staat. Een korte wande-
ling door het centrum volgde. De raadsleden hebben een 
goed beeld gekregen van de ontwikkelingen in het dorp.
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Waar houdt Dorpsbelangen zich zoal 
mee bezig?
- Namens de dorpen rondom het Bûtenfjild hebben 16 ver-
tegenwoordigers van diverse verenigingen van dorpsbe-
langen in augustus kennis gemaakt met de jongste ont-
wikkelingen in Wetterwâlden Bûtenfjild. Zoals u wellicht 
weet, hebben deze dorpen de handen ineen geslagen om 
het water- en bomenrijke gebied in en rondom Bûtenfjild 
aantrekkelijker te maken voor inwoners en recreanten. De 
deelnemers stapten bij het station van Feanwâlden in een 
echte paardentram die ze langs diverse projecten leidde. 
Meer over deze interessante dag is te lezen op de website 
van Wetterwâlden Bûtenfjild: www.wetterwalden.nl.
 
- Twee bestuursleden waren op uitnodiging van de ge-
meente Tytsjerksteradiel op 10 oktober aanwezig bij de of-
ficiële opening van het nieuwe fietspad, dat de Heidstreek 
met Noardburgum verbindt. Volgens wethouder Doeke 
Fokkema van Tytsjerksteradiel is dit fietspad een positief 
gevolg van de komst van de Centrale As. Dit fietspad was 
er anders niet gekomen.
 
- Het nieuwe college van BenW van de gemeente Dan-
tumadiel heeft aangekondigd graag voor een kennis-
makingsbezoek met Dorpsbelangen naar Feanwâlden te 
komen. Wij hebben al een aantal gespreksonderwerpen 
kunnen aandragen. Nu zijn we bezig een geschikte datum 
te vinden. 
 
- Twee keer per jaar vergaderen alle verenigingen van 
Dorpsbelangen in Dantumadiel gezamenlijk. Om de beurt 
is er een dorp gastheer voor deze vergadering. Op 27 okto-
ber was Feanwâlden aan de beurt. Het is goed en nuttig 
om te weten waar ieder mee bezig is; ook om gezamenlijke 
belangen met betrekking tot de gemeente te bespreken 
en als dat nodig is gezamenlijk aan te kaarten bij de ge-
meente. 
 
- Het is een beetje stil wat betreft de wens om een AED 
te plaatsen op de Koemarkt en bij het Dûkelûk, maar 
Dorpsbelangen houdt dit onder de aandacht.
 
- Een aantal bestuursleden zijn betrokken bij het project 
Bine&Bouwe. Verderop in dit nummer van Doarpskompas 
is hierover meer te lezen. 


