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Het bestuur kwam 11 x bijeen voor een bestuursvergadering. Na de jaarlijkse ledenvergadering in 
maart bleef er een vacature bestaan en ging het bestuur met 8 leden verder. Dorpsbelangen is 
vertegenwoordigd in het bestuur van Doarpskompas, het stichtingsbestuur i.o. van MFC/dorpshuis, 
Leefbaar Feanwâlden (LEF) en de werkgroep Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF). Deze 
werkgroep besloot in februari nieuwe ontwikkelingen af te wachten en is niet meer in actie gekomen. 

Gedurende het jaar is er met de gemeente Dantumadiel o.a. contact geweest over de sportnotitie en 
het MFC/dorpshuis i.o. Ook heeft het college van BenW Dorpsbelangen ingelicht over de mogelijke 
komst van noodpvang voor vluchtelingen in Feanwâlden.
Wat betreft de sportnotitie heeft een bestuurslid zitting genomen in de gemeentelijke klankbordgroep. 
Hij is bezig de sportverenigingen te interesseren voor de gevolgen van de sportnotitie.
De dorpencoördinator van zowel Dantumadiel als Tytsjerksteradiel is voor Dorpsbelangen het 
aanspreekpunt voor diverse onderwerpen, zoals het AED-project bij ’t Dûke Lûk.  
In maart vond het tweejaarlijkse gesprek plaats met het college van BenW van Tytsjerksteradiel. Twee
bestuursleden hebben in mei het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen en het college van BenW 
van Tytsjerksteradiel bijgewoond.
Dorpsbelangen heeft van zich laten horen m.b.t. de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. 
Drie bestuursleden hebben zitting in de klankbordgroep Kansen in Kernen (KIK), waarin ook inwoners 
vertegenwoordigd zijn. Deze groep overlegt en bespreekt met vertegenwoordigers van de provincie, 
gemeente Dantumadiel en de architect de plannen voor herinrichting van de Zuiderweg, het 
stationsgebied en het stationsgebouw, die voortvloeien uit ingebruikname van de Centrale As.

Dorpsbelangen is samen met winkeliersvereniging HAB voor de lagere schooljeugd betrokken bij de 
organisatie van Koningsdag. Het aanvragen van subsidie en een evenementenvergunning is de taak 
van Dorpsbelangen.
Tweemaal per jaar komen alle dorpsbelangen uit Dantumadiel voor overleg bij elkaar. 
Bestuursleden hebben de dorpenvergaderingen van Wetterwâlden Bûtenfjild bijgewoond.  
Bij de opening van de ‘Brusplak’ in het Bûtenfjild, een plaats waar studenten experimenten en 
onderzoek kunnen doen in verband met water, waren bestuursleden aanwezig.
Ook de opening van de Centrale As is bijgewoond door Dorpsbelangen. Hieraan voorafgaand is 
Dorpsbelangen samen met Vriendenkring actief betrokken geweest bij de voorbereidingen en de 
uitvoeringen in juli van het culturele project ‘de pASsant’, één van de festiviteiten ter gelegenheid van 
de voltooiing van de Centrale As. 
Verder had het bestuur met betrokken bewoners een paar keer overleg over het MFC/dorpshuis i.o. 
De gemeentelijke notitie Welzijn is besproken met Stichting Welzijn Het Bolwerk. 

Dorpsbelangen was in 2016 aanwezig bij de inloopbijeenkomst en de inspraakavond over 
noodopvang vluchtelingen in Dantumadiel, de bijeenkomsten over KH 2018 in beide gemeenten, 
Dodenherdenking in april aan de Spoarloane en op 4 mei te Damwâld, netwerkbijeenkomst van 
Dwaande en Netwerk Noordoost en Dorpsbelangen stond in augustus met een stand op de 
boekenmarkt in Feanwâlden.
Dorpsbelangen had contact met politieke partijen, de pers, individuele burgers, winkeliersvereniging 
HAB, MEI, de werkgroep Grienpaviljoen, sportverenigingen, Stichting Skiednis Feanwâlden. 
Woningstichting Thús Wonen heeft Dorpsbelangen in maart bijgepraat over de toekomstplannen voor 
Feanwâlden met betrekking tot het woningbestand.

Dorpsbelangen heeft in januari een bijeenkomst belegd voor bestuursleden van alle verenigingen in 
het dorp om naar de toekomst te kijken. Jaap Koen Bijma van Doarpswurk hield een lezing die 
uitnodigde tot nadenken. Dorpsbelangen is nog bezig over een praktisch vervolg.

Dorpsbelangen heeft zich intern in 2016 beraden over een nieuwe invulling van de taken. Het accent 
ligt in de toekomst meer bij samenbindend bezig zijn dan bij uitvoerend bezig zijn.   

In elke uitgave van Doarpskompas heeft Dorpsbelangen een eigen pagina om de inwoners te 
informeren. De website, Twitterberichten en Facebook brengen het laatste nieuws. 

In 2016 waren 1072 inwoners lid van Dorpsbelangen.

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


