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DORPSBELANGEN IN GESPREK ! 

 

De gemeente Dantumadiel hecht veel waarde 

aan wat inwoners van Feanwâlden en 

Feanwâldsterwâl in hun dorpen gerealiseerd 

willen hebben. 

Dorpsbelangen is daarvoor de spreekbuis, ook 

als burgers vragen hebben aan de gemeente 

of andere overheden. 

En we doen erg ons best om ons mooie dorp 

goed op de kaart te houden. 

We gaan op 15 

februari 

kennismaken 

met onze 

nieuwe 

burgemeester, 

de heer 

Agricola. We 

zullen hem vragen naar zijn visie op  

levensbestendig wonen,  lokale democratie, 

visie op krimp, economie en toerisme. 

Zo hebben wij in maart ook overleg met B& W 

van de gemeente Tytsjerksteradiel over 

Feanwâldsterwâl. 

 

GA OOK IN GESPREK MET 

DORPSBELANGEN 

Nog geen lid van Dorpsbelangen? Uw stem 

telt als lid van Dorpsbelangen. Het kost slechts 

5 euro per jaar lid te worden en u kunt  zich 

aanmelden via de website. 

Uw mening doet er toe, laat hem horen. 

 2e  WORKSHOP LOKALE DEMOCRATIE 

 

Na de succesvolle workshop Burgerbegroting waarin 

we gezien hebben dat een burgerbegroting een 

interessante manier is om inwoners bij besluitvorming 

te betrekken, gaan we op 7 februari in onze  2e 

workshop kijken naar de vraag:. 

Hoe beslis je samen wat goed is voor je dorp? 

 

 

 

 

 

 

Het gaat dus over 

democratische besluitvorming. 

Dat gaan we onderzoeken 

onder begeleiding van Karin 

Vorsters.  

Mis het niet!  

Iedereen in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o. is 

welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan tot 5 

februari. Let op: vol is vol. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Het programma start woensdag 7 februari om 18:00 

uur met inloop en een lekker buffetje. Daarna 

kennismaking, leerzame en leuke workshops en 

napraten onder het genot van een drankje. 

 

GRAAG TOT ZIENS! 

 


