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Tuinen Verbinden: Biodiversiteit in 

tuinen en erven vergroten en weer 

laten aansluiten bij het landschap 
Brommels, Stichting Wrâldfrucht en het Nordwin 

College gaan in het kader van het project ‘Tuinen 

verbinden’ een tuin Makeover doen in 

Feanwâlden.  

De nieuwe tuin zal een voorbeeld zijn van hoe je 

met meer groen wilde dieren, vogels bijen en 

vlinders in je tuin kunt uitnodigen. Een prachtig 

initiatief dat wij van harte ondersteunen!  

 

Meer weten of je tuin opgeven voor de gratis 

Makeover? Kijk op tuinenverbinden.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naamgeving Park 
Op 17 oktober heeft de verkiezing van de naam 

voor het nieuwe park plaatsgevonden. Alle 

dorpsgenoten waren uitgenodigd en alle 

ingezonden namen hebben meegedaan. Voor 

zover nodig zijn deze in het Fries vertaald, een 

voorwaarde van de gemeente. Alleen specifiek 

historische namen mochten in het Nederlands. 

Na uitleg van de spelregels werd er geoefend met 

de methode 'stemmen met je voeten'. 

STEMMEN MET DE VOETEN ? 

De ene plek in de zaal staat voor keuze 1, een 

andere plek staat voor keuze 2, enz. De 

deelnemer kiest door op de plek van zijn keuze te 

gaan staan. Snel, eenvoudig en transparant… 

Nadat iedereen het stemmen met de voeten had 

ervaren, kregen mensen kort de gelegenheid om 

hun favoriete naam te promoten of uit te leggen. 

In de eerste stemronde vielen 34 namen af. Dit 

waren de namen zonder stem en de naam met de 

minste stemmen.  

Voordeel van stemmen met de voeten: als jouw 

voorkeur niet meer meedoet telt je stem in de volgende 

ronde nog wel mee bij het bepalen van de definitieve 

keuze. 

Bij de tweede ronde kon dus ieder opnieuw zijn 

stem uitbrengen. Er vielen nog vier namen af. In 

de derde ronde viel nog één naam af. Bij de vierde 

stemronde waren er nog drie namen over met een 

aantal stemmen die dicht bij elkaar in de buurt 

lagen. 

Daarom werd een extra stemronde ingevoegd. 

Deze ronde bestond uit drie stemrondes waarbij 

steeds één van de drie namen werd verwijderd en 

men moest kiezen uit de twee andere namen. Na 

deze drie stemrondes zijn alle stemmen van deze 

drie stemrondes bij elkaar opgeteld en kwam er 

een winnaar uit de bus. 

De einduitslag: 

1. It Spoarpark 

2. Binnenfjild 

3. Park Schoonoord 
 

Dorpsbelangen heeft de uitslag met de 

projectbeschrijving gestuurd naar de gemeente. 

We zijn benieuwd naar de reactie. 
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