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Kennismaking nieuw college van 

burgemeester en wethouders van 

Dantumadiel 

Het nieuwe college van B&W wil een nieuwe weg in 

slaan en meer tussen de inwoners staan. In het nieuwe 

bestuursakkoord is een groot deel gewijd aan 

‘Inwoners centraal’. Om te beginnen waren 

verenigingen van Dorpsbelangen in Dantumadiel op 3 

juli uitgenodigd in It Krúspunt in Damwâld. 

De avond 

verliep 

ontspannen 

en er was 

ruimte om 

de 

bestuurders 

vragen te 

stellen, over 

hun 

portefeuille en ook over henzelf als persoon. Hiervan 

werd gretig gebruik gemaakt. Ook de verwachtingen 

die de dorpsbelangen hebben van de gemeente 

kwamen uitgebreid aan de orde. Maar ook de grenzen 

van wat een gemeente wel en niet kan werden belicht.  

Het college stelt de inwoners centraal en niet de regels. 

En men wil denken vanuit mogelijkheden en 

oplossingen. De deelnemers waren over het algemeen 

positief in de evaluatie. Enkelen, vroeger wel es 

teleurgesteld over het gemeentebestuur, waren blij met 

de positieve houding maar ‘moeten het ook nog even 

zien…’. 

Derde Workshop Lokale Democratie 

Eindelijk is het zover! Onze 3e workshop ‘Hokker 

Feanwâldster bistû?’ zoekt antwoord op de vraag: Hoe 

bereik je de verschillende typen dorpsgenoten?  

Natuurlijk nodigen we bij deze alle inwoners uit maar 

met name voor bestuursleden van verenigingen en 

stichtingen wordt dit een heel interessante en hopelijk 

leerzame avond.  

Over de workshop elders in dit blad meer informatie. 

Naamgeving park Feanwâlden 

Al een tijd terug hebben we inwoners van Feanwâlden 

gevraagd een naam te bedenken voor het nieuwe park. 

Daar is goed op gereageerd, maar liefst 42 namen zijn 

bedacht.  

Door allerlei oorzaken heeft de werkelijke verkiezing 

van de naam nog niet plaatsgevonden. Maar nu gaat 

het dan gebeuren! Iedereen kan meestemmen. 

Aanmelden is niet nodig. 

Woensdag 17 oktober 2018  in De Mienskip,  

zaal open 19:45 uur, aanvang 20:00 uur 

 

We gaan stemmen met de voeten! 

Na een duidelijke uitleg van de spelregels gaan we met 

zijn allen kiezen welke naam we het mooiste vinden 

voor ons nieuwe park. 

In de zaal zijn de 42 namen opgehangen. De inzenders 

van de namen en eenieder die dat wil, krijgen kort de 

gelegenheid aan omstanders uitleg te geven over de 

keuze van de naam en/of de naam te promoten. 

Daarna kiest iedereen zijn of haar favoriete naam door 

bij de naam te gaan staan. De naam met de minste 

“voeten” wordt vervolgens weggehaald. Dan volgt een 

nieuwe ronde en mogen mensen opnieuw bepalen bij 

welke van de overgebleven namen zij willen staan.  

Dit gaat door tot er één naam over is: de nieuwe naam 

van het stationsgebied! 

Hoe meer mensen, hoe democratischer en leuker het 

stemmen met de voeten. 
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