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Vereniging van Dorpsbelangen                     
Veenwouden / Veenwoudsterwal 

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

 Van de voorzitter 

Voor de meesten zit de vakantie er alweer op. Zelf ben ik 

deze zomer naar Zweden geweest. En daar, in de 

overweldigende natuur tijdens wandelingen waar je bijna 

niemand tegenkomt, gaan je gedachten alle kanten op. Naar 

wat je bezig houdt, in mijn geval ook het wel en wee van 

Feanwâlden en Feanwâldsterwâl en omkriten en de rol die 

Dorpsbelangen daarin speelt.  

 

 

 

 

 

De vereniging, die 118 jaar geleden is opgericht, en de 

laatste jaren, op een manier die bij de huidige tijd past, 

probeert de leefbaarheid van het dorp te behouden en 

verbeteren.  

Vijftig jaar geleden was het heel vanzelfsprekend wat goed is 

voor het dorp. Het dorp was kleiner, de bewoners hadden 

veelal dezelfde achtergrond en dachten over veel zaken 

hetzelfde.  

Tegenwoordig is dat anders. Er is meer diversiteit op allerlei 

gebied. Aan ons als bestuur wordt regelmatig gevraagd wat 

´het standpunt van Dorpsbelangen’ is. En misschien klinkt het 

raar maar als bestuur vinden we dat Dorpsbelangen geen 

standpunt in moeten nemen bij bepaalde kwesties. Natuurlijk 

hebben de individuele bestuursleden best een standpunt over 

bepaalde kwesties, net als dorpsgenoten. En net zo vaak als 

bij dorpsgenoten verschillen de standpunten bij de 

bestuursleden. Een goede afspiegeling dus.  

En toch verschilt de missie (Dorpsbelangen draagt bij aan de 

bevordering van een goed leef-, woon- en werkklimaat voor 

alle inwoners van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en 

omstreken en stimuleert het gemeenschapsgevoel) niet veel 

met die uit de tijd van de oprichting. Slechts de uitvoering is 

veranderd in deze tijd van lokale democratie. Als bestuur 

vinden we dat het onze taak is om te waarborgen dat een 

kwestie open en transparant op basis van feiten wordt 

besproken waarbij er ruimte moet zijn voor zowel voor- en 

tegenstanders.  

Als bestuur vinden we dat besluitvorming niet plaats moet 

vinden op informatieachterstand, in achterkamertjes, op basis 

van de meeste stemmen tellen of op basis van wie het hardst 

schreeuwt. En natuurlijk is er in veel gevallen niet één 

mening onder onze dorpsgenoten, maar een veelvoud, 

waarbij het zaak is om met elkaar in gesprek te gaan, naar 

elkaar te luisteren en proberen tot een gezamenlijke, betere 

oplossing te komen. Recente voorbeelden hiervan zijn het 

verkiezen van de naam van het nieuwe park en Plan X. Maar 

ook, minder zichtbaar voor ieder, bespreken we met 

gemeente en provincie de aanpak van bepaalde kwesties, 

bijvoorbeeld: 

• It Spoarpark en het transferium 

• Nieuwe school 

• Woningbouw en duurzame energie 

• Sportvoorzieningen 

• Sneltrein Leeuwarden-Groningen 

• Financiële situatie gemeente in relatie tot              
burgerinitiatieven 

• Regionale Krimp 
 

Goed communiceren is moeilijk en ook Dorpsbelangen doet 

dit lang niet altijd even goed. Ik hoop dat deze bespiegeling 

toch heeft bijgedragen aan meer inzicht over het functioneren 

van Dorpsbelangen.  
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En thuis, lopend door de Houtwiel, geniet ik van de rust en de 

prachtige natuur die niet onderdoet voor de ongerepte 

Zweedse natuur en bereid ik me voor op een, ongetwijfeld 

boeiend, nieuw seizoen van Dorpsbelangen. 

Mathilde Hommes 
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