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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.

UITNODIGING
EXTRA LEDENVERGADERING

op maandag 6 oktober 2014 om 20.00 uur
in de bovenzaal van De Mienskip

 
AGENDA 
1. Opening
2. Bestuursverkiezing 
Door tussentijds aftreden van Roel Dijkstra als voorzitter in mei 2014 in verband met zijn benoeming tot gemeenteraadslid is 
er een vacature ontstaan. Mathilde Hommes wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter. Tegenkandidaten kunnen tot 
een half uur voor de vergadering bij het bestuur worden aangemeld. 
3. Afscheid van Roel Dijkstra
4. Rondvraag 
5. Sluiting

Even voorstellen
Ik stel mij kandidaat voor de functie van voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/ Veenwoudsterwal e.o. 
Mijn naam is Mathilde Hommes, ik ben getrouwd met Harry Postma en woon bijna 30 jaar in Veenwouden. Onze twee kinder-
en zijn hier opgegroeid maar wonen inmiddels allebei in Utrecht. Na 41 jaar in de (ziekenhuis)zorg te hebben gewerkt, ben ik 
vorig zomer gestopt met werken. De laatste 22 jaar ben ik leidinggevende geweest van de afdeling radiologie en nucleaire 
geneeskunde in Nij Smellinghe. Tevens heb ik de laatste 8 jaar in het management team van Nij Smellinghe gezeten als verte-
genwoordiger van de medisch ondersteunende diensten. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de 
werkgroep Bine & Bouwe.


