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Plan X 
Geïnspireerd door de inzichten uit de workshops 
hebben de werkgroep Lokale Democratie en het 
bestuur van Dorpsbelangen een vorm gezocht om 
nieuwe lokale democratie toe te gaan passen om: 
a) Inwoners zeggenschap geven 
b) Samenwerking te stimuleren 
c) Goede besluitvorming te organiseren.  
d) Meer dorpsbewoners te betrekken. 
Dorpsbelangen stelde hiervoor € 5.000,- beschikbaar. 
De Gemeente Dantumadiel was enthousiast over het 
idee en de aanpak en verdubbelde vanuit ‘It is oan Jo’ 
het budget naar € 10.000,- 

Er zijn zo’n 60 dorpsbewoners 
op de avond af gekomen. Na de 
presentaties van de plannen zijn 
de aanwezigen druk aan het 
onderhandelen geslagen. 
Aanwezigen en projecten kregen 
fiches om te gebruiken als blijk 
van waardering, toezegging van 
hulp en vervolgens als echt 
budget. Het was de meeste 
mensen al snel duidelijk wat de 
bedoeling was: elkaars plannen 
leren kennen, kijken of je elkaar 
kunt ondersteunen en daarmee 
het budget verdelen. Dat leidde 
tot soms onverwachte coalities 
en uitwisselingen. 

Voorbeelden: 

Het plan om bij het Verzorgingshuis Talma Hoeve een 
houten speeltoestel te maken, zou ca. € 40.000,- 
moeten kosten. De club die de ‘Loden Hel Run' 
organiseert en jaarlijks houten hindernissen bouwt, 
gaat dat speeltoestel zelf maken. De kosten zijn een 
fractie van het begrote bedrag. 

Een groepje ‘ongeorganiseerde‘ jongeren wil graag dat 
de skatebaan wordt verbouwd en opgeknapt. Voor 
subsidies hebben ze een rechtspersoon nodig. Ze 
vinden juridisch ‘onderdak’ bij de speeltuinvereniging. 
Die helpen ze vervolgens met opknapwerk in de 
speeltuin. 

De stichting ‘Us Doarp’ wilde graag een pagodetent 
voor de jaarlijkse Koningsdag. Diverse clubs hebben 

Us Doarp geholpen en steun toegezegd en mogen in 
ruil de tent ook gebruiken. 

Drie initiatieven vielen helaas min of meer af. Dat lag 
niet aan de kwaliteit van het idee. Voorwaarde voor 
krijgen van budget was dat er van minimaal 5 andere 
partijen steun moest zijn. Door het afwezig zijn van een 
‘ambassadeurs’ op de avond zelf, was dat lastig voor 
deze 3 projecten. 

Resultaat in euro’s en samenwerkingscontracten: 
 

 

Als Dorpsbelangen zijn we blij met de resultaten, het 
enthousiasme van de deelnemers, de onderlinge 
samenwerking en de goede sfeer waarin de avond 
verliep. We gaan ons best doen om plan X jaarlijks te 
herhalen! 

Grienpaviljoen, bedankje en oproep  
Vanaf de opening 
van de Koemarkt 
heeft Roelie van 
Dellen, met hulp van 
enkele anderen, het 
Grienpaviljoen 
verzorgd. Water 
gegeven als het 
droog was, bemest, 
planten en bomen 
vertroetelt. Roelie 
ontzettend bedankt wat je voor het dorp hebt gedaan. 
Want na zoveel jaren stopt Roelie. Dorpsbelangen 
zoekt nieuwe vrijwilliger(s) die deze groene taak op 
zich willen nemen. Info en aanmelden bij 
Dorpsbelangen.  
 
Dorpsbelangen wenst iedereen een 
fijne zomervakantie!  

Nr Naam Initiatiefnemer Bijdrage Financieel Contracten

I Publicatiebord HAB 1.081,08€                                          6

II Klim er maar in Boartersplak 1.081,08€                                          2

III Feanwâlden yn it grien Particulier Initiatief

IV Oud meets jong Particulier Initiatief alternatief plan gerealiseerd 1

V Help Piet de winter door Sintcommisjee 2.270,27€                                          8

VI SpanDoekFrame LodenHelRun 1.513,51€                                          8

VII Energiecoöperatie Energiecoöperatie 1.135,14€                                          5

VIII Party- pagode tent Us Doap 1.243,24€                                          4

IX Schuif es aan Boartersplak 702,70€                                              1

X Rûntsje Feanwâlden Particulier Initiatief

XI TuinTeam TuinTeam

XII PimpUp Skatebaan SkatebaanJeugd 972,97€                                              2
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