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Het bestuur kwam 12 keer bijeen voor een bestuursvergadering. Na de jaarlijkse 
ledenvergadering in januari bleven er twee vacatures bestaan en ging het bestuur met 7 
leden verder. Dorpsbelangen is vertegenwoordigd in het bestuur van Doarpskompas, de 
werkgroep MFC/doarpshûs (tot maart), Leefbaar Feanwâlden (LEF), de klankbordgroep 
Kansen in Kernen / Transferium en de gemeentelijke en plaatselijke klankbordgroep voor de 
sport.

Op 15 februari heeft het bestuur een kennismakingsbijeenkomst gehad met de nieuwe 
burgemeester van Dantumadiel, Klaas Agricola. De dorpencoördinator was bij dit gesprek 
aanwezig. Het bestuur heeft door middel van een presentatie de lopende projecten 
besproken met de burgemeester.

Het tweejaarlijks overleg van het bestuur met het college van B&W Tytsjerksteradiel is na 
overleg met de dorpencoördinator niet doorgegaan in verband met het ontbreken van 
zinvolle agendapunten.

Twee bestuursleden waren aanwezig bij de vergadering van gezamenlijke dorpsbelangen 
van Dantumadiel in april en oktober. In april is een nieuwe opzet voor deze vergadering 
geïnitieerd door Feanwâlden om beter met het college en de gemeenteraad in gesprek te 
komen. De andere dorpsbelangen omarmden dit voorstel. 

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

Een bestuurslid en een betrokken dorpsgenoot hebben in december de dorpenvergadering 
van Wetterwâlden Bûtenfjild bijgewoond. 

Dorpsbelangen organiseerde in 2018 samen met de basisscholen en de gemeente de 
Dodenherdenking op 12 april aan de Spoarloane. 

Op 27 april, koningsdag, heeft de voorzitter van Dorpsbelangen samen met de burgemeester
van Dantumadiel de dag feestelijk geopend die georganiseerd werd door Ús Doarp.

Op 12 april heeft een bestuursdelegatie de start van de bouw van It Goddeloase Fiersicht 
bijgewoond. Op 8 juni is de toren geopend door de burgemeester en de voorzitters van 
Dorpsbelangen. Voor de opening hebben de Dorpsbelangen van de omliggende dorpen 
samen met de provincie en de gemeente het openingsfeest georganiseerd.

In mei gaf het bestuur van de stichting Mei Elkoar Ien via Facebook te kennen te  stoppen 
met het organiseren van activiteiten in 2018. Dit betekende o.a. geen dorpsfeest, viswedstrijd
en  Sinterklaas intocht. De burgemeester van Dantumadiel heeft samen met de voorzitter 
van Dorpsbelangen diverse gesprekken gevoerd over deze situatie met het bestuur van MEI 
en met een groep bezorgde oud bestuursleden van MEI. Doel van deze gesprekken was te 
proberen op een of andere manier het dorpsfeest toch te laten plaatsvinden. Dat is helaas 
niet gelukt. Wel is de Sinterklaas intocht doorgegaan, georganiseerd door de 
Sinterklaaskommisjee en Ús doarp met ondersteuning van onder andere de HAB en 
Dorpsbelangen.

In 2018 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. Op 7 februari is de workshop ‘Hoe beslis je samen wat goed is voor je 
dorp?’georganiseerd. De workshop over democratische besluitvorming werd gegeven door 
Karin Vorsters.



In oktober volgde de derde workshop over hoe je bewoners bereikt om ze te kunnen 
betrekken. Voor deze workshop ‘Hokker Feanwâldster bistû?’ werden de actieve mensen 
(bestuurders van verenigingen) uit het dorp uitgenodigd. Doel van de workshop was om de 
verschillende soorten inwonerstypen te leren kennen, hun eisen wensen en behoeften en 
hun favoriete wijze van communiceren. Tevens werd aan de slag gegaan met de Arkbak 
(gereedschapskist) van Thorbecke studenten Tabe Paul Wolters en Frija de Jong met 23 
uitgewerkte methodes.

Voorbereidingen zijn getroffen voor een vierde bijeenkomst waar we met gemeenteraad en 
college in gesprek willen over hoe zij kijken naar lokale democratie.

Het project lokale democratie liep ook tegen de vraag aan hoe je lokale initiatieven kunt 
helpen. Hiervoor hebben we de kennis uit de eerste drie workshops toegepast. Het resultaat 
is Plan X waar een bedrag X beschikbaar wordt gesteld voor plannen. Daarbij wordt 
gestreefd naar het elkaar versterken van projecten en stimuleren van onderlinge 
samenwerking, wellicht zelfs met gesloten beurzen. We weten vaak wel wat er nodig is maar
vaak niet wie dat kan bieden en wat er in huis is wat interessant is voor een ander. 

Door aanleg van de Sintrale As hebben bewoners van Feanwâldsterwâl last van licht en 
geluid. Dorpsbelangen is hierover in contact met de actiegroep, Kommisje Ludsoerlest SA, 
en met de Centrale As projectgroep van de provincie. Het ziet er naar uit dat er een aarden 
wal komt, waarschijnlijk gecombineerd met een laarzenpad. Hoe lang de wal wordt hangt af 
van het beschikbaar stellen van grond van grondeigenaren.

Dorpsbelangen is betrokken bij het project ‘Tuinen verbinden’ samen met Stichting 
Wrâldfrucht, bramenfestijn Brommels en het Nordwin College. Doel is om meer verbinding te
leggen tussen tuinen, het landschap en het openbaar groen. Feanwâlden is één van de drie 
pilot dorpen. Aanleiding is dat tuinen steeds meer bestraat worden. Daardoor ontstaan 
problemen met regenwater en steeds meer dieren en planten hebben het daardoor moeilijk. 
In Feanwâlden wordt een gratis tuin make-over aangeboden. 

Op 17 oktober heeft Dorpsbelangen een verkiezing georganiseerd voor de naam van het 
nieuwe park. Deze verkiezing vond plaats met de methodiek die in de 2e workshop Lokale 
Democratie is gepresenteerd. Stemmen met de voeten. Alle 42 ingezonden namen zijn 
opgehangen. Iedere aanwezige gaat staan bij de naam die hij het mooiste vindt. De naam 
met de minste ‘voeten’ wordt weggehaald en er worden net zoveel stemrondes gehouden tot
er één naam over is. De uitslag: 1. It Spoarpark, 2. Binnenfjild, 3. Park Schoonoord. 

Dorpsbelangen steunt Stichting Welzijn het Bolwerk met het project ‘Tuinteam Feanwâlden’ 
en de Gleonkoppen met hun acties ten behoeve van de jeugd.

In 2018 waren 972 huishoudens lid van Dorpsbelangen. Ten opzichte van 2017 een daling 
van 66 leden dat voornamelijk veroorzaakt is door het royeren van leden die de laatste twee 
jaren ondanks diverse verzoeken geen contributie betaalden. 
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