
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL e.o.

JAAROVERZICHT 2017

Het bestuur kwam 9 keer 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, de werkgroep MFC/doarpshûs, Leefbaar 
Feanwâlden (LEF), de klankbordgroep Kansen in Kernen / Transferium en de gemeentelijke en 
plaatselijke klankbordgroep voor de sport.

Op 13 maart heeft het bestuur een overleg gehad met de burgemeester en twee wethouders van 
Dantumadiel, de dorpencoördinator was bij dit gesprek aanwezig. Onderwerpen waren: 
 Sportnotitie, het gebrek aan gemeenschappelijk belang en de bilaterale gesprekken die de 

wethouder voert. 
 MFC, de voortgang en de formele verantwoordelijkheden van gemeente en 

Dorpsbelangen t.a.v. de “Mulder werkgroep” en de werkgroep van verontruste burgers. 
 KIK / Transferium, de ideeën van de klankbordgroep worden goed verwerkt in het ontwerp.
 Welzijnsbeleid, onduidelijk wat de gemeente verwacht van Dorpsbelangen in deze. 
 Lokale democratie / burgerparticipatie / werkbudget; zowel gemeente als Dorpsbelangen 

zoeken naar de juiste rol. Voor Dorpsbelangen is het probleem hoe kunnen wij “iedereen” 
vertegenwoordigen.

 Problemen met de bereikbaarheid / communicatie van de nieuwe DDFK gemeente.
 Groen- en wegbeheer; initiatieven van bewoners zijn hierin belangrijk, er is geld beschikbaar 

van de gemeente.
 Levensbestendige woningen in Feanwâlden er is behoefte maar ze zijn er niet.
 Netwerk Noordoost Friesland; Dorpsbelangen geeft nogmaals het belang aan van een goed 

transferium in Feanwâlden. Poort van noordoost Friesland.

Twee bestuursleden hebben in mei het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen en het college van 
BenW van Tytsjerksteradiel bijgewoond.

Tweemaal per jaar komen alle dorpsbelangen uit Dantumadiel voor overleg bij elkaar. 
Bestuursleden hebben de dorpenvergaderingen van Wetterwâlden Bûtenfjild bijgewoond. Op 7 juni 
was Dorpsbelangen aanwezig bij de opening van de Klaas Vliegersluis bij Ryptsjerk. 

Dorpsbelangen organiseerde in 2017 samen met de basisscholen en de gemeente de 
Dodenherdenking op 13 april aan de Spoarloane. Dorpsbelangen Veenwouden was aan de beurt om 
een deel van de officiele gemeentelijke herdenkingsdienst en het leggen van de krans op 4 mei te 
Damwâld op zich te nemen. 

Dorpsbelangen had contact met Stichting Doarpswurk, politieke partijen, de pers, de werkgroep 
Doarpshûs, individuele burgers, winkeliersvereniging HAB, de werkgroep Grienpaviljoen, 
sportverenigingen, jeugdsoos de Geonkoppen.

In 2017 heeft Dorpsbelangen de zoektocht naar het vormgeven van lokale democratie vervolgd. Met 
ondersteuning van de stichting Doarpswurk, subsidie van Dorpsbelangen, de gemeente en de 
provincie is een project gestart naar de vormgeving van burger- en overheidsparticipatie. In december 
is in dit kader een workshop Burgerbegroting, door Joop Hofman, gehouden die zeer goed bezocht is 
en eveneens zeer goed geslaagd kan worden genoemd. Op 7 februari 2018 wordt de volgende 
workshop georganiseerd.

Voor promotionele doeleinden heeft Dorpsbelangen een logo/slogan laten ontwerpen voor 
Feanwâlden. Voorbeelden waren ‘Dokkum Moordstad’, ‘Er gaat niets boven Groningen’ enz. Op de 
ledenvergadering van 29 januari 2018 vindt de onthulling plaats. Iedereen is vrij om het logo te 
gebruiken. Het eigendomsrecht ligt bij Dorpsbelangen.

Door aanleg van de Sintrale As hebben bewoners van Feanwâldsterwâl last van licht en geluid. 
Dorpsbelangen is hierover in contact met de actiegroep en met de Centrale As projectgroep van de 
provincie.

In 2017 waren 1038 huishoudens lid van Dorpsbelangen.
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