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Het bestuur kwam 10 x bijeen voor een bestuursvergadering. Na de jaarlijkse ledenvergadering in 
maart was het bestuur weer compleet (9 leden). Vrij spoedig daarna is er een vacature ontstaan door 
het vertrek van Ina Stadman. Dorpsbelangen is verder vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur i.o. 
van MFC/dorpshuis, Leefbaar Feanwâlden (LEF), Doarpskompas en de werkgroep Toekomst 
Ouderenzorg Feanwâlden (TOF). Het bestuur heeft een avond gebrainstormd met Doarpswurk over 
een toekomstbestendige vereniging in verband met de veranderende maatschappij.
 
Gedurende het jaar is er met de gemeente Dantumadiel contact geweest over de opening van de 
Koemarkt, het Grienpaviljoen, plaatsing van prullenbakken, het officieel maken van de naam ‘De 
Koemarkt’, Oud en Nieuwviering, project Kansen in Kernen (plannen stationsgebied), kerstbomenactie
Meerdere keren is er op het gemeentehuis van Dantumadiel overleg geweest over de fietstunnel in de 
Boppewei. Tot slot vond er in november op uitnodiging van de provincie overleg plaats met een 
afvaardiging van de gemeente, diverse dorpsbelangen en ondernemers. Men was het erover eens de 
provincie te adviseren de fietstunnel te laten vervallen, nu er een goed (veiliger) alternatief komt in 
verband met de aanleg van de Centrale As.
In september heeft de gemeente een bijeenkomst belegd voor alle sportverenigingen en 
Dorpsbelangen ter bespreking van de gemeentelijke sportnota.
De dorpencoördinator van zowel Dantumadiel als Tytsjerksteradiel is voor Dorpsbelangen het 
aanspreekpunt voor diverse onderwerpen, zoals het AED-project. Voor het project It is oan jo heeft 
Dantumadiel een tweede dorpencoördinator aangetrokken, waarmee in december kennis is gemaakt. 
Twee bestuursleden hebben in mei het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen en het college van 
B&W van Tytsjerksteradiel bijgewoond. 

Dorpsbelangen is samen met winkeliersvereniging HAB voor de lagere schooljeugd betrokken bij de 
organisatie van Koningsdag. Het aanvragen van subsidie en een evenementenvergunning is een taak 
van Dorpsbelangen.

In voor- en najaar komen alle dorpsbelangen uit Dantumadiel voor overleg bij elkaar. 
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 
‘Brusplak’ in het Bûtenfjild, een plaats waar studenten experimenten en onderzoek kunnen doen in 
verband met water. Dorpsbelangen had hierover contact met de Kenniswerkplaats.
Vanuit de werkgroep Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF) is in samenwerking met Stichting 
Welzijn Het Bolwerk de BurenHulpDienst in het leven geroepen. 
Enkele bestuursleden zijn samen met Vriendenkring betrokken bij de voorbereidingen voor het 
culturele deel van de openingsfestiviteiten van de Centrale As deze zomer, genaamd De pASsant.
Verder namen bestuursleden in 2015 o.a. deel aan activiteiten, bijeenkomsten of overleg over het 
volgende: LEF repaircafé, Centrale As, AED-project, glasvezel in Feanwâldsterwâl.

Dorpsbelangen was verder aanwezig bij:
Rondetafelgesprek gemeenteraad Dantumadiel, Dodenherdenking in april aan de Spoorlaan en op 4 
mei te Damwoude en de bustour langs monumenten, inloopbijeenkomst over de Centrale As, 
netwerkbijeenkomsten van Doarpswurk, van Dwaande en Netwerk Noordoost, met name de 
presentatie van het project Atlas over de toekomst van Noordoost Fryslân, heropening Schierstins, 
150-jaar Vermaning Doopsgezinde Kerk en 100-jarig jubileum Uitvaartvereniging Veenwouden.

Dorpsbelangen had contact met politieke partijen, de pers, individuele burgers, winkeliersvereniging 
HAB, MEI, sportverenigingen, Stichting Welzijn Het Bolwerk, Noardlike Fryske Wâlden, Stichting 
Skiednis Feanwâlden, Kabel Noord en Rabobank. 

In elke uitgave van Doarpskompas heeft Dorpsbelangen een eigen pagina om de inwoners te 
informeren. De website en Twitterberichten brengen het laatste nieuws. Sigrid Keimpema ondersteunt 
bij publiciteit.   

In 2015 waren 1095 inwoners lid van Dorpsbelangen.

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


