
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O. 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op 18 april 2016 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. Bericht van verhindering is ontvangen van de 
bestuursleden Jouke de Vries en Roeli van Til, evenals van het college van BenW Dantumadiel, 
Douwe Kootstra en kampioene Marijke Vonk.

Huldiging Friese en/of Nederlandse kampioenen
Bestuursleden Arthur Bosloper en Roelie van Dellen zetten 15 kampioenen (9 turnen, 4 judo, 1 judo 
en mini-bridge en 1 mini-bridge) in het zonnetje. Zij ontvangen een oorkonde, een roos en een HAB-
cadeaubon. Daarna is het tijd voor de groepsfoto.

Huishoudelijk gedeelte
a. Mededelingen:
- Op 26 april a.s. worden de bankjes in het Grienpaviljoen teruggeplaatst, voorzien van 
tekstfragmenten van schrijver Theun de Vries.
- De werkgroep Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF) is voorlopig niet actief. Zodra dat 
noodzakelijk is, komt de werkgroep weer bij elkaar. Voor vragen over de ouderenzorg kan men terecht
bij Dorpsbelangen.
-  Binnenkort komt er bij ’t Dûke Lûk te Feanwâldsterwâl ook een AED te hangen, die 24 uur 
beschikbaar is. 
Vraag: Komt er een herhalingscursus? ’t Dûke Lûk organiseert binnenkort een cursusavond, kosten 20
euro. Iedereen kan zich aanmelden en meedoen. Bij sommige zorgverzekeraars kun je een deel van 
de kosten vergoed krijgen als je aanvullend verzekerd bent. Mensen die via hun werk een cursus 
volgen en herhalen, hoeven niet opnieuw de cursus te volgen. De geldigheid is 12 maanden. 
b. Notulen:
Naar aanleiding van:
- Dorpencoördinator Marion van Everdink wijst op pagina 1 bij de mededelingen op het 
‘dorpeninitiatievenfonds’ van de gemeente Dantumadiel. Onze zorg dat er geen verdeelsleutel is, heeft
zij kenbaar gemaakt aan de burgemeester. Tot nu toe is het zo: wie het eerst komt, het eerst maalt.
- Oege Hiddema uit zijn teleurstelling en onvrede over de gang van zaken met betrekking tot het 
MFC/dorpshuis i.o. De inwoners hebben het afgelopen jaar niet veel vernomen van ambitie en meer 
publiciteit, zoals vermeld in de notulen. Hij krijgt bijval van verschillende kanten uit de zaal. Voorzitter 
Mathilde Hommes deelt mee dat het bestuur aan de commissie MFC/dorpshuis i.o. het dringende 
verzoek zal doen nog voor de zomer een bijeenkomst voor alle inwoners van Feanwâlden en 
Feanwâldsterwâl te organiseren, waarin informatie wordt gegeven en alle vragen kunnen worden 
beantwoord. 
Hierna worden de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
c. Overzicht Jaaractiviteiten:
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 
d. Financiën:
- Jaarrekening: Penningmeester Roelie van Dellen bespreekt diverse posten van de jaarrekening 
2015, waarna deze wordt vastgesteld.
Vraag: Heeft Dorpsbelangen nog bezit aan dorpsvlaggen? Ja, het Vergeet-Mij-Nietje doet de verkoop, 
3 euro per stuk. 
- Verslag kascommissie: Paulus Sipma deelt mee dat de penningmeester goede antwoorden heeft 
gegeven op de scherpe vragen van de commissie. De stukken waren keurig verzorgd en de 
commissie, bestaande uit Paulus Sipma en Douwe Kootstra heeft de kas in orde bevonden. Met 
applaus wordt het bestuur décharge verleend. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie, 
evenals de penningmeester. 
- Benoeming nieuw kascommissielid: Paulus Sipma is aftredend en wordt bedankt voor zijn werk. 
Douwe Kootstra blijft nog een jaar in de kascommissie. Lieuwe v.d. Veen is bereid volgend jaar zitting 
te nemen in de kascommissie.
- Begroting 2016: Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.



- Voorstel bestuur: De voorzitter legt aan de zaal het voorstel voor om aan de leden die niet per 
incasso willen betalen 1,50 euro administratiekosten voor het meerwerk in rekening te brengen. 
Bezwaren uit de zaal zijn er niet, zodat Dorpsbelangen het voorstel gaat invoeren. Volgend jaar in de 
jaarvergadering volgt een evaluatie.
e. Bestuursverkiezing: 
- Roeli van Dellen en Auke v.d. Mark zijn aftredend. Voorzitter Mathilde Hommes blikt op hun 
bestuurstijd terug met een persoonlijk dankwoord en overhandigt bloemen en een cadeaubon. 
Roeli van Dellen blijft betrokken bij Dorpsbelangen als coördinator voor het onderhoud van het 
Grienpaviljoen.
- Er zijn nu twee vacatures ontstaan, waarvan er één kan worden opgevuld. Aije Klaren heeft zich kort 
geleden aangemeld voor de functie van penningmeester. Tegenkandidaten hebben zich niet 
aangemeld, zodat Aije Klaren wordt benoemd en welkom geheten in het bestuur. 
Voor opvulling van de andere vacature zoekt het bestuur verder. De voorzitter vraagt toestemming aan
de zaal voor tussentijdse benoeming, als er een kandidaat is gevonden. De aanwezige leden gaan 
hiermee akkoord-.
- Door tussentijds aftreden van Ina Stadman is er het afgelopen jaar een vacature ontstaan, waarvoor 
Griet Dantuma zich kandidaat heeft gesteld. Zij wordt met applaus benoemd.

Beleid 2016
De tijd verandert. De maatschappij individualiseert en de gemeente doet vaker een beroep op 
Dorpsbelangen (burgerparticipatie). Daarom heeft Dorpsbelangen zich beraden op het werkterrein en 
zich laten adviseren door Doarpswurk. Het moet behapbaar blijven. De taken wijzigen in die zin,dat 
Dorpsbelangen meer wil gaan adviseren en verbinden en niet meer zelf initiatieven gaat uitvoeren. 
Dorpsbelangen heeft hiertoe al een bijeenkomst met alle verenigingen georganiseerd. Wellicht komt er
nog een vervolg. 
Vraag van Klaas Idzerda: Wat verandert er? In mijn bestuurstijd speelde dat ook. Antwoord van de 
voorzitter: Wij gaan niet meer in alle werkgroepen en besturen zitting nemen. Dorpsbelangen gaat 
meer coördineren, verbinden. De nadruk komt te liggen op mensen met elkaar in contact brengen. 

Rondvraag
- Hans van Breeden meldt dat 26 april de sportnota in het gemeentehuis wordt besproken. De 
gemeente wil in 2020 alle voorzieningen aan de dorpen overdragen. Wat is het standpunt van 
Dorpsbelangen? Er moeten goede velden blijven evenals de sporthal. Ons dorp moet niet het kind van
de rekening worden. Er ontstaat discussie met als conclusie dat alle verenigingen samen een 
standpunt dienen in te nemen en dat bepaalde initiatieven samen moeten worden ondernomen. Het 
nieuwe bestuurslid Aije Klaren zal 26 april in het gemeentehuis inspreken.
- Lieuwe v.d. Veen vindt het jammer dat bestuurslid Jouke de Vries (afgevaardigde in commissie 
MFC/dorpshuis i.o.) niet aanwezig is om zijn vragen over de exploitatie van het MFC/dorpshuis i.o. te 
beantwoorden. Hij verbaast zich over de intentieverklaring van de commissie met de Kwadrantgroep 
en kan het niet rijmen.
Voorzitter Mathilde Hommes legt nogmaals de gang van zaken in de laatste maanden uit en deelt 
mee, dat de communicatie van de commissie met de inwoners beter had gekund. Om die reden gaat 
Dorpsbelangen, zoals eerder vanavond meegedeeld, een dringend verzoek doen aan de commissie 
om een en ander in een bijeenkomst aan de inwoners uit te leggen. Dorpsbelangen houdt de vinger 
aan de pols.
- Klaas Idzerda deelt mee, dat per 1 juli de privatisering van de begraafplaatsen in Dantumadiel een 
feit is. Men is er 25 jaar mee bezig geweest en men is er nu blij mee.
- Pieter de Vries oppert dat het goed zou zijn dat Dorpsbelangen alle amendementen en 
achterliggende stukken van beslissingen in de gemeente gaat bijhouden. 
- Oege Hiddema vraagt of het een optie is om de dorpsvisie van 2008 te actualiseren. Zo’n document 
is nodig als basis voor de vraag waar wij heen willen. Hierop merkt Aije Klaren op, dat als zo’n plan 
geschreven is, het vaak alweer achterhaald is, zo snel gaat de tijd tegenwoordig. Hij ziet meer in 
goede netwerken. Oege Hiddema: Een visie is geen plan. In een visie staan ideeën en daar kun je de 
bevolking achter krijgen. 

Pauze  

Presentatie ‘De Centrale As is meer dan een weg alleen’
Eerst geeft Margaretha Damstra aan de hand van een powerpointpresentatie een beeld van de stand 
van zaken rond de aanleg van de Centrale As, die in oktober klaar is. Het gaat niet om de weg alleen. 



De gebiedsontwikkelingscommissie zorgt ervoor dat het gebied rond de Centrale As mooier wordt in 
de toekomst. De commissie houdt zich bezig met leefbaarheid, verkeersveiligheid, landbouw, 
toerisme, recreatie, archeologie, landschap, water en natuur. Zo wordt er 100 ha vogelweidegebied 
gecreëerd. Fase twee is nu begonnen, waarin het onderliggende wegennet de aandacht krijgt. In 2020
moet alles klaar zijn.
Vervolgens vertelt Jos Mulder over het project Kansen in Kernen, dat ervoor zorgt dat de dorpen door 
de gewijzigde wegenloop worden opgeknapt. Voor Feanwâlden betreft dit het stationsgebied en de 
Zuiderweg. In 2011 was hiervoor een schetsvisie klaar, die is geëvalueerd en onlangs bijgesteld. Een 
klankbordgroep, bestaande uit inwoners denkt mee. Het stationsgebouw krijgt een upgrade voor 
meerdere functies of het wordt nieuwbouw. Het stationsgebied zal worden ingericht als park met 
ruimte voor de functies die nodig zijn, zoals station, parkeren, mogelijkheden voor Talma Hûs, de 
school en het dorp. In het najaar dient het voorlopig ontwerp klaar te zijn. Midden 2017 is het bestek 
klaar en wordt de aanbesteding gedaan.   

Sluiting 
Voorzitter Mathilde Hommes dankt beide sprekers voor de verhelderende presentaties en sluit hierna 
de vergadering.


