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NIEUW LOGO / SLOGAN 

Hoe zet jeFeanwâlden fris en leuk op de 

kaart ? 

Ieder die het wil mag dit logo gebruiken 

voor promotionele doeleinden.  Vraag 

het aan via dorpsbelangenff@gmail.com 

 

2e  WORKSHOP LOKALE 

DEMOCRATIE 

‘Hoe beslis je samen wat goed is voor je 

dorp?’ 

Een boeiende avond met een betrokken 

inleidster. De diverse theorieën over hoe 

je dit zou kunnen doen zijn niet uit te 

leggen in een paar regels. Kern van het 

verhaal is: informatie delen, wat voor 

beeldvorming speelt er, argumenten zijn 

belangrijker dan aantal, hoe zorg je dat 

je samen verder kunt en hoe voeg je de 

wijsheid van de minderheid toe aan het 

meerderheidsbesluit. 

 

Een heel interessant punt is het 

consent-principe: een besluit word pas 

genomen als iedereen instemt. Je stemt 

in als je geen zwaarwegend argument 

tegen hebt. Dit kan weliswaar de 

besluitvorming vertragen maar levert wel 

veel betere oplossingen en een veel 

beter draagvlak en samenwerking. 

 NAAMGEVING PARK 

Meer dan 40 namen voor het nieuwe park! Onze dank aan alle 

inzenders! Op willekeurige volgorde zijn de namen: 

Stationspark, Transferiumpark, Schoonoord, Schoonoord park, 

Park Schoonoord, Plantsoen , Schoonoord, Ferbiningspark 

Schoonoord, Popma park, Freia park, Park Freia, 

Freiaplantsoen, Freia ferbining, Freia Bosk, Freia Hofke, 

Beamtegrien park, Binnenfjild, De Spoartunen, De Griene 

Remise, It  Griene Wisselplak, (It) Rûnwei park, Forensenpark, 

Centraal Park, De Útwaei, It Wâldpark, Talma Bosk, It 

Ferbiningspark, De Ferbining, It  Westeinder Park, Theun de 

Vries Park, Spoarbining, Spoarferbining, It Spoarpark, It 

Spoarbosk, De Oerstek, Feanpark De Wâlden, TalmaHiem, 

Berend Julius Park, Mounestee, Mounepark, Wettertoerpark, 

Wettertoerstee, De Oase. 

 

 

 

 

 

 

We vonden de opkomst op de jaarvergadering helaas te laag 

om daar een “door het dorp gedragen” naam te kiezen. De 

naamgeving bleek echter een prima onderwerp om mee te 

oefenen in de workshop Sociocratische Besluitvorming en Deep 

Democracy. Daar hebben we ook handvatten gekregen om het 

project te vervolgen. Binnenkort hoort u meer daarover! 

 

3e  WORKSHOP LOKALE DEMOCRATIE 

Een belangrijk onderdeel van Lokale Democratie is hoe je 

mensen betrekt en informeert over de zaken die er spelen. 

In de 3
e
 workshop willen we leren hoe je dat het beste kunt 

doen. Wat werkt tegenwoordig en wat werkt niet. Zijn er nog 

slimme ontwikkelingen? Zijn er goede voorbeelden waar je van 

kunt leren? Heeft u goede ideeën? De datum en programma 

volgen zo spoedig mogelijk. 
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