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Het bestuur kwam 10 x bijeen voor een bestuursvergadering. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in 
maart is afscheid genomen van Sybren Ytsma. Door zijn vertrek ontstond er een vacature. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart bleek voorzitter Roel Dijkstra in de gemeenteraad te zijn 
gekozen. Daarna beraadde hij zich op zijn positie en besloot in april om zijn functie neer te leggen. Het
bestuur ging op zoek naar een nieuwe voorzitter. In een extra ledenvergadering op 6 oktober is 
Mathilde Hommes gekozen als nieuwe voorzitter. Verschillende bestuursleden hadden in 2014 zitting 
in de werkgroep Centrumplan, opgezet in het kader van Feanwâlden Foarút. Dorpsbelangen is verder 
vertegenwoordigd in het bestuur van MFC/dorpshuis, Leefbaar Feanwâlden (LEF) en Doarpskompas. 

Gemeentelijke overleggen:
In het najaar vond met het nieuwe college van B&W van Dantumadiel een kennismakingsgesprek 
plaats. Er was in 2014 geregeld overleg over de herinrichting van het centrum, met name over de 
grond van voormalig ‘t Honk. Verder is er mailcontact met de dorpencoördinator van zowel 
Dantumadiel, als Tytsjerksteradiel over diverse onderwerpen. Op uitnodiging van Dorpsbelangen vond
er een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe dorpencoördinator van Dantumadiel. Een 
afvaardiging van Dorpsbelangen heeft in mei het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen en het 
college van B&W van Tytsjerksteradiel bijgewoond. 

Dorpsbelangen ontving van de gemeente Dantumadiel het verzoek om mee te denken over 
straatnamen voor nieuwbouwplan De Bosk. Hierna heeft het bestuur contact opgenomen met Klaes 
Wielinga van Stichting Skiednis Feanwâlden e.o., die een voorstel heeft geschreven. Dit is unaniem 
door de bestuursleden aangenomen en voorgesteld aan de gemeente. 

Vanwege de gewijzigde werkwijze van Stichting Welzijn Het Bolwerk is Dorpsbelangen samen met 
winkeliersvereniging HAB voor de schooljeugd betrokken bij de organisatie van Koningsdag. Het 
aanvragen van subsidie en een evenementenvergunning is nu een taak van Dorpsbelangen.
In voor- en najaar komen alle dorpsbelangen uit Dantumadiel voor overleg bij elkaar. Dorpsbelangen 
Feanwâlden / Feanwâldsterwâl e.o. trad voor de najaarsvergadering op als gastheer.
In september heeft het bestuur zich ingezet voor de sutelaksje voor het Fryske boek. Dit werd beloond
met ca. 600,- euro aan inkomsten.
Twee bestuursleden hebben de dorpenvergaderingen van Wetterwâlden Bûtenfjild bijgewoond. Een 
onderwerp dat mede uit het project van Wetterwâlden Bûtenfjild voortkomt, is het ontwikkelen van de 
‘Brûsplak’ in het Bûtenfjild, een plaats waar studenten experimenten en onderzoek kunnen doen in 
verband met water. Dorpsbelangen heeft dit plan geadopteerd op verzoek van de Kenniswerkplaats.
Eind november is mede vanwege het faillissement van Zorggroep Pasana de werkgroep Toekomst 
Ouderenzorg Feanwâlden (TOF) opgericht. 

Verder namen bestuursleden in 2014 o.a. deel aan activiteiten of overleg over het volgende: 
burgerparticipatieproject Bine & Bouwe, Oud en Nieuw-viering, LEF repaircafé, beheer en toekomst 
sporthal, Centrale As, AED-project.

Dorpsbelangen was aanwezig bij:
Gemeenteraadsvergaderingen, Rondetafelgesprekken, Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente, 
Dodenherdenking in april aan de Spoorlaan en op 4 mei te Damwoude, netwerkbijeenkomsten van 
Dwaande en Netwerk Noordoost.

Dorpsbelangen had contact met politieke partijen, de pers, individuele burgers, winkeliersvereniging 
HAB, MEI, Stichting Welzijn Het Bolwerk, speeltuinvereniging ’t Boartersplak en sportverenigingen. 

In elke uitgave van Doarpskompas heeft Dorpsbelangen een eigen pagina om de inwoners te 
informeren. De vernieuwde website vermeldt steeds het laatste nieuws. Dorpsbelangen is ook actief 
op Twitter. Sigrid Keimpema ondersteunt bij publiciteit.   

In 2014 waren 1149 inwoners lid van Dorpsbelangen.

Namens het bestuur,
Gon Bilstra-v.d. Vecht, secr.  


