
CONCEPT

Notulen van de ledenvergadering van Dorpsbelang Veenwouden / Veenwoudsterwal 
e.o. gehouden op 29 januari 2018 in het Dûke Lûk in Feanwâldsterwâl.

Aanwezigen: Naast de leden is een flinke delegatie zittende alsook aankomende 
raadsleden van beide gemeenten ( Groen Links, Sociaal Links, CDA, FNP ) bij de 
vergadering aanwezig.

Op verzoek van de voorzitter van Dorpsbelang Mathilde Hommes wordt allereerst een 
voorstelrondje gehouden.

Mededelingen:

– Het bestuur heeft besloten de traditionele huldiging van de kampioenen dit keer te laten 
vervallen;
– Dorpsbelang gaat van start met het project “lokale democratie”. Met steun van de 
gemeente Dantumadiel en de provincie zullen in de loop van het jaar een viertal workshops 
worden gehouden. Aije Klaren zal dit initiatief in de loop van de avond verder toelichten.
– Op de oproep van Dorpsbelang voor een naam voor het nieuw in te richten gebied tussen 
station en verpleeghuis kwamen een 41- tal reacties binnen. 
 
Notulen van de vorig jaar gehouden ledenvergadering: geen op- of aanmerkingen.

Jaaroverzicht.

Vacature in het bestuur : Feanwâldsterwâl heeft nog geen geschikte kandidaat kunnen 
vinden voor het bestuur van Dorpsbelangen.
De Werkgroep LEF die enkele jaren flink actief is geweest heeft haar activiteiten nu op een 
laag pitje gezet.
Contacten met de gemeente. Vraag: wat verwacht de gemeente van de burgers en wat 
verwachten de burgers van de gemeente. Overheid heeft nog wel eens de neiging om zaken
“over de schutting te gooien” en gaat er nog al eens zonder meer vanuit dat dorpsbelang 
bepaalde zaken ter harte “overneemt”.
Op de vraag hoe het staat met Wetterwâlden / Bûtenfljild geeft de voorzitter Oege 
Hiddema een korte reactie. “In de vaarroute zijn volgens hem vooral problemen met de 
haperende sluizen”. Men is bezig de knelpunten op te lossen.
Wat betekent het voor Dorpsbelang om met 2 verschillende gemeenten te moeten werken?
Douwe Kootstra signaleert in dit verband een duidelijk verschil tussen de 2 gemeenten.  
Geeft als voorbeeld de opmerkelijke gemeentelijke bijdrage voor het project Iepen Doarp: 
Tytsjerksteradiel trok hier 10.000,- euro voor uit, Dantumadiel volstond met enkel een 
bijdrage van 1500 euro. Bij de medewerking aan en de financiering van de AED ’s bleek 
eenzelfde soort verschil.

In Feanwâldsterwâl is een werkgroep actief met het inventariseren van de gevolgen van de 
Centrale As die vlak langs het dorp loopt. Geluidshinder is het belangrijkste probleem. Een 
geluidswal kan worden aangelegd maar dan moeten grondeigenaren wel hun grond ter 
beschikking stellen.

Financieel verslag. De penningmeester geeft hierop een korte toelichting. Ondanks de 
lagere contributie opbrengsten is er een positief resultaat behaald van 1333 euro.



Al met al heeft Dorpsbelangen de afgelopen jaren een flinke reserve opgebouwd. Ook voor 
het zogenaamde “cultureel fonds” zijn de nodige middelen beschikbaar. Dit geld moet niet 
“op de plank blijven liggen” volgens de penningmeester. Daarom het voornemen om met 
deze financiële middelen de komende periode nieuwe initiatieven uit het dorp extra te 
stimuleren.   

Kascommissie. In de vorige bestuursvergadering zijn Rein Vellinga en Lieuwe van der Veen
benoemd tot leden van de kascommissie. Bij controle van de financiële stukken en 
bescheiden zijn ze tot de conclusie gekomen dat “alles der kreas en netsjes útsjocht.”.
Lieuwe van der Veen treedt af als lid van de kascommissie. Hans Dijkstra stelt zich in zijn 
plaats beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.

Begroting 2018.
Zoals al eerder aangegeven wil het bestuur activiteiten in het dorp stimuleren door het 
beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen.
Het is min of meer gebruikelijk dat jaarlijks de wrotterspriis wordt toegekend aan degene(n) 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van het vrijwilligerswerk. 
Vanwege het ontbreken van “sprekende” kandidaten heeft het bestuur gemeend deze 
bijzondere erkenning dit jaar te moeten overslaan.
Ook het huldigen van de kampioenen wordt dit jaar overgeslagen. Het is de laatste jaren op 
de jaarvergadering een min of meer “verplicht nummer” geworden. Als de verenigingen in het
dorp een dergelijke huldiging belangrijk vinden laat ze het dan zelf maar oppakken. Hans 
Dijkstra vraagt in dit verband waarom er geen aandacht is besteed aan het behalen van het 
Nederlands Kampioenschap door schaatster Leatitia de Jong. 

Contributie. De penningmeester laat weten dat niet ieder lid op tijd de contributie betaald. Er
zijn zelfs een aantal leden die in 2 jaar niks hebben betaald. Hij stelt voor om deze als lid te 
schrappen. Iedereen stemt hiermee in.

Bestuursverkiezing. Omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen wordt Mathilde 
Hommes opnieuw gekozen tot voorzitter.

Project Lokale Democratie. Aije Klaren geeft een verduidelijking op de aanleiding en de 
inhoud van dit bij de gemeente en provincie ingediende project. De eerstvolgende workshop 
in dit kader die geleid zal worden door Karin Vosters gaat over de vraag: hoe neem je samen
belangrijke beslissingen? Hij roept iedereen op om hieraan deel te nemen.
De eerste workshop ging over hoe de zeggenschap van het dorp over een door de 
gemeente beschikbaar gesteld budget kan worden ingevuld. De ervaring leert dat de 
betrokkenheid van dorpsbewoners sterk toeneemt naarmate ze zelf meer te zeggen hebben 
over hoe en waaraan bepaalde financiën zullen worden besteed. Je zult dan wel samen tot 
een bepaalde consent moeten komen. Dit alles met de bedoeling om de “lokale democratie” 
te testen en samen te versterken. De gemeente Dantumadiel en de provincie ondersteunen 
het project. De uiteenzetting van Aije werpt de nodige vragen op.

Als het om de betrokkenheid van het dorp gaat spreekt Douwe Kootstra in dit verband zijn 
ongenoegen uit over de betreurenswaardige lage opkomst bij deze jaarvergadering. Als je de
raads-en bestuursleden niet meerekent zijn de aanwezigen op een hand te tellen. Voor 
dorpsbelangen moet dit wel een teken zijn. Hier zul je voor de volgende keer wel wat aan 
moeten doen. Dat de jaarvergadering vandaag voor het eerst in het Dûke-Lûk is heeft hierbij 
wellicht een rol gespeeld volgens Lieuwe van der Veen. 

MFC. Lieuwe vraagt ook naar de stand van zaken m.b.t. het MFC. Hoe staat het ervoor? 
Oege Hiddema, lid van de werkgroep, gaat hier kort op in. Hij haalt in dit verband het extra 
krediet aan dat de gemeente kortgeleden voor het te bouwen MFC beschikbaar heeft 
gesteld. Hij verwacht dat eind van het jaar “de schep de grond in kan”. Er wordt de suggestie



gedaan om regelmatiger via het Doarpskompas de bewoners van de ontwikkelingen rond het
MFC op de hoogte te houden.

Gon Bilstra doet mededeling van de officiële start van het project Iepen Doar(p) , het 
initiatief van Sjoerd Litjens in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, op 12 februari.

Naamgeving Park. Alle binnengekomen suggesties voor een naam zijn aan de wand 
opgehangen: welgeteld 41. De vraag is hoe hieruit een definitieve keuze te maken. Het 
aantal dorpsbewoners is te laag om een gedragen naam te kunnen kiezen. Wellicht een idee
om de bedenkers op een avond in de gelegenheid te stellen hun suggestie toe te lichten.

Slogan. Het bestuur van Dorpsbelang is al een tijdje bezig met het verzinnen van een korte 
pakkende slogan waarin de “kern van het dorp” in één oogopslag scherp en modern wordt 
verwoord. Een slogan die door iedereen mag worden gebruikt. Het bestuur heeft gekozen 
voor de dubbelzinnig tekst “Feanwalden spoart”. En presenteert deze op een grote flyer. 
Iedereen is goed over deze keuze te spreken.

Rondvraag. Hierin wordt de toegestane 30 km voor de bebouwde kom aan de orde gesteld. 
De borden die aan het begin van het dorp zijn geplaatst zijn nauwelijks zichtbaar en de 
handhaving van deze maatregel laat duidelijk te wensen over. Dorpsbelang zal dit punt bij de
gemeente aanhangig maken.

“De vereniging van dorpsbelangen nodig of overbodig?”. Dit agendapunt wordt in 
verband met het late tijdstip niet behandeld.

De voorzitter sluit de avond af met een dankzegging voor ieders inbreng.
Een van de aanwezige raadsleden zegt tot slot diep onder de indruk te zijn van de wijze 
waarop Dorpsbelang Veenwouden/Veenwoudsterwal bezig is met de problemen van het 
dorp en hoe ze deze op een vernieuwende wijze wil aanpakken.
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