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Vereniging van Dorpsbelangen                     
Veenwouden / Veenwoudsterwal 

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

CHECKLIST  

 

 Ik woon in Feanwâlden, Feanwâldsterwal of directe omgeving 

 Ik ben lid van Dorpsbelangen Feanwâlden / Feanwâldsterwâl of zou het wel willen worden 

 Zaken die over Feanwâlden en omgeving gaan, moeten met inwoners van Feanwâlden en 

omgeving besproken worden 

 Ik wil wel wat tijd besteden aan zaken die in Feanwâlden / Feanwâldsterwâl spelen 

 Ik vind een goed contact tussen gemeente en inwoners belangrijk 

 Ik vind het leuk om betrokken te worden bij nieuwe ontwikkelingen in onze dorpen 

 Feanwâlden is een goed dorp om in te wonen en dat moet zo blijven 

 Ik ben soms gefrustreerd over hoe zaken gaan en wil deze frustratie positief omzetten door me 

actief met zaken bezig te houden 

 Ik wil meedenken hoe ook ouderen een fijne oude dag in onze mooie dorpen kunnen beleven. 

 Ik ken veel mensen in onze dorpen en weet precies welke persoon bij welke activiteit zou 

kunnen helpen 

 Ik vind mezelf nog jong. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 

 Er kan in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl nog veel meer worden samengewerkt  

 Ik ben nieuw in Feanwâlden 

 Ik denk dat inwoners zelf invloed hebben op de toekomst van onze dorpen 

 

 

Heb je meer dan 5 hokjes aangekruist? Dan ben je precies de persoon waar Dorpsbelangen op 

naar zoek is. Je kunt meedenken, meewerken aan projecten of zitting nemen in het bestuur. We 

horen graag van jou. Wil je eerst eens kennismaken, kom dan naar de inloopvergaderingen op 4 

november of 9 december, ’s avonds om 19:30 uur in ’t Duke Luk  

 

Als een spin in het web houdt Dorpsbelangen het algemeen belang in de gaten door voeling te houden met alle 

partijen in en rond onze dorpen. We zoeken inwoners die dat ook belangrijk vinden en die op deze manier bij willen 

dragen aan leefbaarheid en ontwikkeling van onze dorpen. 
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