
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O. 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op 31 maart 2014 in De Mienskip

Opening:
Voorzitter Roel Dijkstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Speciaal 
verwelkomt hij enkele politici uit Tytsjerksteradiel en Dantumadiel, evenals de nieuwe 
dorpencoördinator van Dantumadiel, Gea de Boer. 

Mededelingen:
Dorpsbelangen heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig gehouden met de projecten in 
Feanwâlden Foarút. De opknapbeurt van het industrieterrein is klaar. Het terrein ziet er weer goed uit. 
De uitbreiding is op de lange baan geschoven. Wat betreft bestemmingsplan De Bosk verwacht de 
voorzitter, dat er op korte termijn gebouwd gaat worden. Dorpsbelangen is verheugd dat er inmiddels 
een stichtingsbestuur is gevormd voor het MFC/dorpshuis i.o. en dat het plan voor vernieuwing van 
het centrum vergevorderd is. Beide plannen worden waarschijnlijk behandeld in de raadsvergadering 
van 22 april. Voor de omgeving van het station in samenhang met Kansen in Kernen moeten de 
plannen nog gerealiseerd worden. Dorpsbelangen rekent hier op, want beloofd is beloofd.
Verder attendeert de voorzitter op het pilotproject Bine&Bouwe, waarover alle inwoners bericht hebben
ontvangen. Dit project, dat gaat over meer zelfwerkzaamheid, wordt in de nabije toekomst steeds 
belangrijker voor Dorpsbelangen. 
Tot slot deelt voorzitter Roel Dijkstra mee, dat de agenda wat is omgezet. Punt 3 huldiging van de 
kampioenen is nu eerst aan de orde en punt 5 rondvraag wordt aan het eind van de avond behandeld.

Huldiging Friese en/of Nederlandse kampioenen:
7 jeugdige judokampioenen en 16 kampioenen van GVV ontvangen deze keer een oorkonde, een 
roos en een VVV-bon. Daarna is er tijd voor de groepsfoto.

Huishoudelijk gedeelte:
Notulen:
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ledenvergadering van 25 
april 2013. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Overzicht Jaaractiviteiten:
Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 

Financiën:
Penningmeester Roelie van Dellen deelt mee dat er veel tijd is geïnvesteerd in de nieuwe wijze van 
contributieinning. Dorpsbelangen stelt het op prijs wanneer de leden zoveel mogelijk betalen via een 
automatische machtiging. Daarna bespreekt zij de jaarrekening. De post sponsoring is over de 
begroting heen gegaan. Dit komt door de bijdrage aan de SSF voor de uitgave van het boek 
Gevelstenen in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl en een bijdrage aan MEI voor de aanschaf van 
portofoons. Verder is het muziekproject op beide lagere scholen van muziekvereniging Excelsior 
ondersteund uit het leefbaarheidsbudget. Dorpsbelangen heeft uit dit budget ook dorpsvlaggen 
aangeschaft, die te koop zijn bij het Vergeet-mij-nietje. Leden betalen € 3,- en niet leden € 5,-. Het is 
de bedoeling dat bij feestelijke activiteiten het dorp versierd is met de dorpsvlag.  Er zijn over de 
jaarrekening 2013 geen vragen. 
Verslag kascommissie: Op 27 februari is de kas gecontroleerd. Er zijn verduidelijkende vragen gesteld
en de kas is in orde bevonden. Met applaus wordt het bestuur décharge verleend. De leden van de 
kascommissie en de penningmeester worden bedankt voor hun werk. 
Benoeming nieuw kascommissielid: Jan Hoitinga is aftredend. Paulus Sipma is bereid volgend jaar de 
kas te controleren samen met Auke de Jong.
De begroting  2014 wordt zonder meer aangenomen.

Bestuursverkiezing: 
Sybren Ytsma als afgevaardigde van Feanwâldsterwâl is op 17 augustus 2013 vervroegd afgetreden. 
Omdat er nog geen nieuwe kandidaat uit Feanwâldsterwâl is gevonden, vraagt voorzitter Dijkstra 
mandaat van de aanwezigen om, wanneer er een kandidaat is gevonden, deze te kunnen benoemen. 
Met dit voorstel is de zaal akkoord. 



Deze avond wordt officieel afscheid genomen van Sybren Ytsma. Voorzitter Roel Dijkstra benoemt 
een aantal zaken waar Sybren zich sterk voor heeft gemaakt. Hij stond bijv. aan de wieg van 
Wetterwâlden Bûtenfjild, waarvoor hij actief blijft. Het bestuur dankt Sybren hartelijk voor zijn 
betrokkenheid en inzet.
  
Vervolgens deelt voorzitter Roel Dijkstra mee dat hij onlangs namens het CDA is gekozen in de 
gemeenteraad van Dantumadiel. Daarom kan hij niet langer zijn functie in het bestuur van 
Dorpsbelangen uitoefenen. Men is op zoek naar een opvolger. Het kan zijn dat er binnen afzienbare 
tijd een extra ledenvergadering komt voor de benoeming van een nieuwe voorzitter. Ook is het 
mogelijk dat de vice-voorzitter de taken tijdelijk gaat overnemen. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.

Uitreiking Wrotterspriis
Dit jaar gaat de prijs naar de werkgroep Wetterwâlden Bûtenfjild, bestaande uit Sigrid Keimpema, 
Sybren Ytsma en Oege Hiddema. De prijs komt hen meer dan toe. Alle drie hebben zij er zeer veel tijd
en energie in gestoken om dit recreatie- en waterplan voor de regio van de grond te krijgen en dat is 
gelukt. De provincie heeft onlangs 1,7 miljoen toegezegd om de waterroute van De Wielen tot de 
Zwemmer bevaarbaar te maken. Blij verrast neemt de werkgroep de plaquette en de bloemen in 
ontvangst.  
   
Na de pauze volgt de presentatie van 9 groepen, die in Feanwâlden actief zijn en waarbij 
Dorpsbelangen min of meer betrokken is:

- Eerste spreker is Jan Hoitinga van de gebiedscommissie Bûtenfjild. Aan de hand van een kaartje legt
hij de recente activiteiten uit in het Bûtenfjild met betrekking tot het landinrichtingsproject de 
Klyndobbe, waar landbouw, natuur en recreatie deel van uitmaken.
- Janny Wolthuizen vertelt over het plan om in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl twee AED’s te 
realiseren die 24 uur bereikbaar zijn. Zij houdt een warm pleidooi en legt uit, dat de veiligheid in onze 
dorpen hierdoor wordt verhoogd en dat dit van belang is omdat over 5 jaar 25% van de bevolking 
boven de 65 is. Er ligt een voorstel bij de gemeente.
- Voorzitter Paulus Sipma van Doarpskompas vertelt wat er komt kijken voordat onze dorpskrant bij 
alle inwoners 10 keer per jaar gratis in de bus ligt. 
- Dick Lont van het project Sportdorp Feanwâlden legt uit dat het doel van dit project is om de 
samenwerking tussen de sportverenigingen te stimuleren. De clubs zijn vaak op zichzelf bezig en dat 
sluit niet altijd aan op de behoefte in de dorpen. Met nieuwe activiteiten, zoals beachvolleybal, 
wandeltest, sportweek, hardlopen etc. wordt dat samenwerken nu gestimuleerd. De nieuwe activiteiten
dienen onderdak te krijgen bij de bestaande verenigingen, zodat het aanbod blijvend is.
- Theo Klein van LEF (Leefbaar met Energie Feanwâlden) pleit voor meer duurzaamheid, waarbij 
energie een grote rol speelt, ook menselijke energie. “Neem initiatief. Als wij zelf energie opwekken, 
kan dat aan de dorpen ten goede komen”. Zonnepanelen was een eerste actie, het repaircafé is het 
tweede aandachtspunt van LEF.
- Jetze Dijkstra legt vervolgens uit wat het pilotproject Bine&Bouwe inhoudt. Dit project is vanuit de 
gemeente gestart in Feanwâlden om aan de weet te komen wat er leeft onder de inwoners. Met 10 
mensen is men bezig een enquête te houden met vragen over o.a. welzijn, vervoer, vrije 
tijdsbesteding,  zorgvoorzieningen, enz. In mei verwacht men de interviews af te ronden, waarna een 
rapport met aanbevelingen wordt geschreven. Voor de gemeente en de inwoners breekt er een 
nieuwe tijd aan met een nieuwe dorpsinrichting met meer burgerparticipatie. 
- Jos Mulder van de gemeente Dantumadiel gaat wat Feanwâlden Foarút betreft, uitgebreid in op de 
ontwikkelingen in het centrum. De Hubo staat nu leeg en kan gesloopt worden. Als de Raad op 22 
april positief is, start op 23 april de aanbesteding voor de herinrichting.
- Oege Hiddema van Wetterwâlden Bûtenfjild vertelt dat men bezig is een stichting op te richten. De 
items die nu spelen, zijn de electrische sloepenroute van De Wielen naar de Zwemmer, de overhaal 
om naar het Eeltjemeer te komen en de ontwikkeling van nieuwe trekkershutten met een zonnepaneel
op het dak. Ook denkt men aan de ontwikkeling van een nieuw boekingssysteem. Het is wel duidelijk 
dat er nog heel wat moet gebeuren om een en ander te realiseren.
- Jouke de Vries, vertegenwoordigt Dorpsbelangen in het nieuwe stichtingsbestuur MFC/dorpshuis i.o. 
Hij is secretaris en stelt de andere bestuursleden voor: Jan Sijtsma namens de PKN-kerk, Jan 
Hoitinga namens het ouderenwerk, Margot van Engelen van Feanwâldsterwâl en Bertus Mulder als 
onafhankelijk voorzitter. Men is nog op zoek naar iemand die verstand van geld heeft en naar 
bewoners, die van bouwen weten en die tekeningen en een bestek kunnen lezen. Verwacht wordt dat 



de gemeenteraad op 22 april positief besluit, zodat het krediet van 8 ton vrij komt. Men gaat ook op 
zoek naar fondsen. De nodige vergaderingen en gesprekken, bijv. met de plaatselijke horeca heeft het
bestuur al achter de rug. Er volgen er nog meer. Verder gaat men binnenkort nieuwe dorpshuizen in 
de omgeving bezoeken. 

Rondvraag:
Als eerste spreker vraagt de heer Tadema het woord. Hij vertegenwoordigt een groep bewoners, die 
met een alternatief plan voor het centrum en de plaats van het dorpshuis zijn gekomen. Hij houdt een 
uitgebreid pleidooi hiervoor. Voorzitter Roel Dijkstra reageert door de voorgeschiedenis met betrekking
tot de realisatie van een dorpshuis in Feanwâlden uit te leggen. Verder deelt hij mee dat bij ‘het water 
terug in het centrum’ het waterpeil een probleem is. Tot slot wijst hij op de bezwarenprocedure als 
mogelijkheid voor de omwonenden wanneer zij het niet eens zijn met het centrumplan. 
De heer Stienstra vraagt zich af of de plannen wel passen bij de architectuur in het centrum van het 
dorp. Antwoord: Niemand weet nog hoe het gebouw van het MFC/dorpshuis er uit komt te zien.
Op de vraag hoe het komt met de Houtwiel, nu de Centrale As wordt aangelegd, wordt verwezen naar 
het Streekhûs te Burgum voor meer informatie. 
Wat betreft de twee AED’s refereert Douwe Kootstra aan het kaartje in Doarpskompas. Daar staan al 
meerdere AED’s op aangegeven. Antwoord: Deze AED’s zijn particulier, niet geregistreerd bij 
hartslagnu.nl en niet 24 uur bereikbaar.
Sigrid Keimpema wijst op de noodzakelijke nazorg voor de mensen die worden opgeleid om een AED 
te kunnen gebruiken. Er bestaat een stichting en een verzekering waaruit die kosten betaald kunnen 
worden.
Op een vraag over de bereikbaarheid van de Kruiswaters en de Klyndobbe antwoordt Jan Hoitinga, 
dat er twee bruggetjes komen.
Hans Dijkstra vindt Wetterwâlden Bûtenfjild een prachtig plan, maar vraagt zich af hoe het straks komt
met al die muggen. Antwoord: Er komt wel meer stromend water. 
De heer Bouma wil weten hoe de bestrating in het centrum er uit gaat zien. Antwoord: De stenen voor 
de Schierstins worden doorgezet in de hele Hoofdstraat. Op de plaats van de Hubo komen de stenen 
van de Koemarkt. 
Oege Hiddema heeft zorg over het verdwijnen van het groen in het dorp. De groene uitstraling is een 
pluspunt voor Feanwâlden. Door ziekte en de storm zijn er de laatste tijd veel bomen verdwenen. Hij  
constateert dat bij particulieren geen bomen terugkomen. Hij vraagt Dorpsbelangen hier aandacht aan
te besteden en stelt voor om een ‘bomenbank’ op te zetten.
De heer Bruinsma vraagt zich af of de plannen wel breed gedragen worden. Antwoord: Daar gaat 
Dorpsbelangen wel voor, hoewel er altijd mensen zijn die bezwaren hebben. 

    
Sluiting: 
Voorzitter Roel Dijkstra bedankt alle sprekers voor hun bijdrage. Hij wijst er op, dat er nog wel eens 
wordt gemopperd dat er nooit wat kan in Feanwâlden, maar dat vanavond is gebleken dat er tal van 
mensen in ons dorp op verschillende terreinen actief zijn om met elkaar te gaan voor het beste 
resultaat. “Dat is wat anders dan iedereen tevreden stellen”, aldus de voorzitter. 
Hierna sluit hij de vergadering, dankt voor de aandacht en wenst iedereen wel thuis.


