
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O. 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op 27 maart 2017 in De Mienskip

CONCEPT
Opening
Voorzitter Mathilde Hommes opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het 
bijzonder de kampioenen met hun ouders, dorpscoördinator Marion van Everdink, Ramona Diks van 
stichting Welzijn Het Bolwerk en diverse afgevaardigden van politieke partijen, te weten van CDA, 
ChristenUnie en SGP in Dantumadiel en FNP in Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. 

Huldiging Friese en/of Nederlandse kampioenen
Bestuurslid Arthur Bosloper roept één voor één 9 kampioenen (6 turnen, 3 judo) naar voren om in het 
zonnetje te zetten. Zij ontvangen een roos, een oorkonde en een HAB-cadeaubon. Daarna is het tijd 
voor de groepsfoto.

Huishoudelijk gedeelte
a. Mededelingen:
- Op 13 april start de wekelijkse inloopmorgen in de Swanneblom in het kader van het welzijnsbeleid. 
- Op 12 april vindt in het kader van Kansen in Kernen in de Mienskip een inloopmiddag/-avond plaats 
over de plannen voor het stationsgebied en de invulling van het stationsgebouw.
- Geattendeerd wordt op het fonds ‘It is oan jo’ van de gemeente Dantumadiel. Het gaat om projecten 
vanuit de burgers die een bepaald bedrag uit dit fonds kunnen aanvragen.
b. Notulen:
Naar aanleiding van punt d. Financiën merkt Hans Dijkstra op dat de mededeling inzake het innen van
de contributie van leden, die niet per incasso willen betalen, niet juist is weergegeven in 
Doarpskompas. De voorzitter antwoordt dat dit wordt nagegaan. 
Hierna worden de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
c. Overzicht Jaaractiviteiten:
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 
d. Financiën:
- Jaarrekening: 
Met een beamerpresentatie bespreekt penningmeester Aije Klaren de jaarrekening 2016. Het aantal 
bankrekeningen is teruggebracht naar drie. Het subsidiebedrag is aanzienlijk hoger. Dit komt omdat 
Dorpsbelangen voor bepaalde projecten een soort van doorgeefluik is. Er is een batig saldo. 
Sjoerd Hoekstra informeert naar de kosten van Koningsdag, die door het slechte weer is afgelast. Er 
zijn kosten gemaakt, maar de factuur is nog niet ontvangen.
Hierna wordt de jaarrekening vastgesteld.
Naar aanleiding van de balans deelt de penningmeester mee dat Dorpsbelangen meer projecten in 
beide dorpen wil ondersteunen. Het geld in het cultuurfonds is vanuit het verleden bewaard om er wat 
mee te doen als er een MFC/dorpshuis zou zijn.
Sjoerd Hoekstra geeft Dorpsbelangen een compliment vanwege subsidie voor de kerstmarkt.
Douwe Kootstra deelt namens de kascommissie mee, dat de stukken er goed uitzien. Hij adviseert zo 
door te gaan en stelt voor het bestuur décharge te verlenen. Daarmee gaat de zaal met applaus 
akkoord.
De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werk, evenals de penningmeester. 
- Benoeming nieuw kascommissielid: Douwe Kootstra is aftredend. Lieuwe van der Veen blijft nog een
jaar en Rein Vellinga is bereid volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie.
- Begroting 2016: De penningmeester deelt mee dat Dorpsbelangen meer goede initiatieven uit het 
dorp met een financiële bijdrage wil gaan ondersteunen. Wytze Werkhoven laat weten het doel van 
het fonds ‘It is oan jo’ niet te begrijpen. Hij wist niet van het bestaan. Dorpencoördinator Marion van 
Everdink legt uit waaraan een project moet voldoen, zoals zelfwerkzaamheid en draagvlak.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
e. Bestuursverkiezing: 
- Gon Bilstra is aftredend. Voorzitter Mathilde Hommes blikt op haar bestuurstijd terug met een 
persoonlijk woord, bedankt haar voor het werk en overhandigt bloemen en een cadeaubon. 
Arthur Bosloper en Jouke de Vries zijn herkiesbaar. Met applaus gaat de zaal akkoord met hun tweede
termijn in het bestuur.



Hendrikje Talsma is kandidaat bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat zij met applaus in het 
bestuur wordt benoemd. Dorpsbelangen wil meer gaan doen aan publiciteit. Dit wordt voor haar een 
belangrijke taak.
Er blijft nog een vacature bestaan. Men is op zoek naar een afgevaardigde van Feanwâldsterwâl. 
FNP-raadslid van Tytsjerksteradiel wil weten hoe het bestuur dit oplost. Antwoord: Nu is er één 
bestuurslid uit Feanwâldsterwâl, we blijven zoeken.

Beleidsnotitie
Hierin heeft Dorpsbelangen vermeld, waar wij voor staan, aldus de voorzitter. Het bestuur heeft over 
een missie nagedacht, die in concept is gepubliceerd in Doarpskompas. Waarom bestaat 
Dorpsbelangen? Wat is goed voor beide dorpen, nu en op de lange termijn, waarbij de leefbaarheid 
het uitgangspunt is. Hoe vervul je de taken? Dorpsbelangen gelooft in netwerken, wil de kernspelers in
het dorp op de hoogte brengen, wil samen kijken naar kansen en mogelijkheden en geeft dan een 
advies welke weg bewandeld kan worden. 
Hierna ontstaat er discussie met enkele aanwezigen, de dorpscoördinator en het bestuur. Kern van de
discussie is de burgerparticipatie. Het afstoten van de sporthal speelt hierbij een rol.
De heer Bakker van SGP Dantumadiel mist als aandachtspunt het sociale domein. Het is voor de 
gemeente zoeken om dit vorm te geven. Welke rol heeft Dorpsbelangen hierin? Er is veel veranderd 
nu de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO. De penningmeester merkt op dat
Dorpsbelangen voorlopig geen zorgcoöperatie gaat oprichten, tenzij er reactie komt vanuit de 
inwoners. Bestuurslid Jouke de Vries vraagt zich af of de oudere inwoners kunnen wonen, waar zij 
willen/kunnen wonen. Talma Hûs en Talma Hoeve doen het momenteel goed.
Op de vraag van voorzitter Mathilde Hommes of Dorpsbelangen met de notitie verder kan, betuigen de
aanwezigen hun instemming. Opmerkingen en aanvullingen zijn altijd welkom, laat de voorzitter 
weten.
 
Rondvraag
- Ramona Diks van stichting Welzijn Het Bolwerk krijgt het woord om zich voor te stellen. Zij is 
jongerenwerker en collega van Reina Hes, mienskipswurker. Zij deelt mee dat er meer aandacht 
besteed gaat worden aan de jongeren in onze dorpen. Verder attendeert zij ook nog op de start op 13 
april van de inloopochtenden in de Swanneblom.
- Douwe Kootstra vraagt aandacht voor de diverse stukken braakliggende grond in Feanwâlden, bijv. 
in de IJsbaanstraat, eigendom van woningstichting Thús Wonen. Kan daar geen vlinderweitje van 
gemaakt worden? Hij heeft contact met Thús Wonen gehad. Men staat er positief tegenover, maar wil 
geen overlast voor de omwonenden. Ook het groenbedrijf van de gemeente heeft hij benaderd. Die 
ziet een kostenpost. Er liggen kansen. De gemeente wil initiatieven van inwoners stimuleren, zie 
project ‘It is oan jo’. Is iemand bereid te helpen?
- De heer Keijzers informeert of er een samenvatting kan komen van de projecten, die vallen onder 
Kansen in Kernen. Verwezen wordt naar de inloopbijeenkomst op 12 april.
- De heer Plantinga vindt dat de bushalte aan de rondweg een onmogelijk plek heeft. Er zijn 
regelmatig vernielingen. De voorzitter antwoordt dat de situatie bij de rondweg in verband met de 
plannen van Kansen in Kernen binnen afzienbare tijd verandert.

Pauze

Uitreiking Ansche Miedema Wrotterspriis  
Voorzitter Mathilde Hommes vertelt een aantal activiteiten waarvoor de verkozen kandidaat zich al 
jaren in Feanwâlden actief inzet of heeft ingezet en onthult tot slot dat de prijs dit jaar is toegekend 
aan Roelie van Dellen. Zij wordt naar voren geroepen en neemt verbaasd en verbluft de plaquette en 
het boeket bloemen in ontvangst.

Stand van zaken:
-  MFC/dorpshuis: Penningmeester Aije Klaren vat de ontwikkelingen van het laatste jaar samen. De 
commissie MFC/dorpshuis i.o. concludeerden begin 2016 dat een dorpshuis met ruimte voor de kerk 
niet uit kan en gaven het advies in de toekomst samen te gaan werken met de Kwadrantgroep. Dit 
ging een aantal betrokken inwoners te ver en zij zijn nog een keer gaan onderzoeken of de plek van 
de Mienskip toch haalbaar is. Sinds enige tijd is Aije Klaren bij de groep aangeschoven. Men is 
vergevorderd met het onderzoek. Binnenkort wordt een plan voorgelegd aan de gemeente en daarna 
aan het dorp, zodat de bewoners vragen kunnen stellen. Oege Hiddema vult aan dat vanavond met de



PKN wordt gesproken en over enkele dagen met Waterhouse Price. De groep wil eerst de naaste 
buren informeren en vervolgens het dorp. Voor de zomer wil de groep een go of no go horen. 
Hierna ontstaat discussie over de plek van het dorpshuis. Genoemd wordt de mogelijkheid bij de 
sporthal, of in de toekomst samen met een brede school. Ook vraagt men zich af of de groep de 
begroting wat betreft de exploitatie rond heeft. De heer Bakker van SGP Dantumadiel adviseert de 
zaak niet te ver vooruit te schuiven. Aije Klaren deelt mee dat er geen andere initiatieven lopen. Hij vat
samen dat er door de gemeente een aanzienlijk bedrag is gereserveerd en dat - als blijkt uit het plan 
van de werkgroep dat het kan - het antwoord positief moet zijn. 
-  sportbeleid gemeente Dantumadiel: Aije Klaren zit in de gemeentelijke klankbordgroep en leidt het 
overleg in het dorp. Hij doet verslag. Uit een rapport over de toekomst in Noordoost Fryslân blijkt dat 
er een overcapaciteit aan bijv. sporthallen ontstaat, gerelateerd aan het aantal inwoners. De gemeente
is met de dorpen in gesprek over welke mogelijkheden en behoeften er worden gezien. Men zal een 
plan moeten maken, moeten samenwerken en/of combineren. In 2020 dient een en ander 
gerealiseerd te zijn. Het is tot nu toe een lastig verhaal. Elke vereniging is voornamelijk bezig met zijn 
eigen pijnpunten. Komt er geen gezamenlijk plan, dan bepaalt de gemeente uiteindelijk hoe het wordt. 
Wytze Werkhoven merkt op, dat samenwerken van de sportverenigingen een langdurig proces is en 
dat kost tijd, maar misschien is die tijd er niet. De vorm van een soort beheerscommissie levert veel 
discussie op. Meer samenwerken is noodzaak. Aije Klaren tot slot: Er zijn twee kansen. Of je doet 
niets en de gemeente beslist of je komt met een plan en houdt het zelf in de hand.
- Kansen in Kernen / transferium: Zoals eerder gemeld, vindt er op 12 april voor de inwoners een 
inloopbijeenkomst plaats over de plannen voor het stationsgebied. Jannie v.d. Wal en Ulco de Boer 
geven een presentatie van hun plan voor de functie van het stationsgebouw, uitgaande van een 
werkplek voor mensen met een beperking, die begeleid worden door professionele krachten. Men 
zoekt samenwerking met de zorg en ondernemers in het dorp om een lunchroom en 
tweedehandswinkel te realiseren met faciliteiten voor de reizigers, bewoners en toeristen.
Voorzitter Mathilde Hommes geeft de initiatiefnemers een compliment voor dit doordachte plan en 
wenst hen succes. Vervolgens wijst zij er op, dat het van belang is dat de inwoners, die wonen in de 
straten die grenzen aan het plan van Kansen in Kernen, zich op 12 april laten voorlichten over de 
veranderingen.
- Burgerinitiatief – gemeente – rol Dorpsbelangen: Ieder dorp heeft zijn eigen behoeften en 
voorzieningen, aldus de voorzitter. Steeds vaker wordt verwacht dat het dorp zelf initiatieven oppakt. 
Aan de andere kant ervaart Dorpsbelangen dat minder mensen zich betrokken voelen bij het dorp. De 
gemeente heeft juist behoefte meer bij het dorp neer te leggen. Dorpsbelangen zit in een spagaat. Wij 
moeten met elkaar in gesprek. Eén keer per jaar tijdens de jaarvergadering vindt de voorzitter niet 
transparant. Als men tevreden is, reageert men vaak niet op een verzoek van Dorpsbelangen. 
Inwoners komen pas in beweging als er problemen zijn. Dorpsbelangen wil deze juist voorkomen en 
eerder in contact met elkaar. Daarbij is het zo dat het algemeen belang vaak in strijd is met het eigen 
belang. Hoe gaan wij hier als dorp mee om? Uit de discussie komt naar voren, dat een intensiever 
gebruik van de ‘social media’ de negatieve spiraal kan doorbreken. De jongeren worden dan in ieder 
geval beter bereikt.
   
Sluiting 
Ruim na 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt 
iedereen uit met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 


