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Vereniging van Dorpsbelangen                     
Veenwouden / Veenwoudsterwal  

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen  
 
   

            

Plan X 2020 

In navolging van het succesvolle Plan X 2019 

organiseren we 1 april 2020 weer een Plan X. 

We hopen ook op een financiële bijdrage van de 

gemeente, maar als die er niet komt zorgen we zelf 

voor een aantrekkelijk geldbedrag om te besteden aan 

projecten en initiatieven in en rond Feanwâlden. 

In het volgende Doarpskompas meer informatie 

waaronder de spelregels. Dus initiatiefnemers kunnen 

vast na gaan denken over wensen en plannen. Succes!   

 

Omgevingswet   

Een delegatie van het bestuur heeft de bijeenkomst 

over de omgevingswet, georganiseerd door Stichting 

Doarpswurk, bezocht.  

Met deze nieuwe wet komen heel veel bestaande 

regels en verordeningen over de fysieke leefomgeving 

te vervallen. Nu wordt dit nog geregeld in landelijke, 

provinciale en gemeentelijke visies, plannen en wetten.  

In de nieuwe Omgevingswet staat ‘een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit’ centraal.  

Wat dat lokaal betekent is straks veel meer aan de 

dorpsbewoners zelf om mee te bepalen. In de 

omgevingswet krijgen zowel initiatiefnemers als 

gemeenten een andere rol.  

 

Nu worden veel plannen gemaakt en uitgewerkt en kun 

je pas aan het eind in beroep gaan. Straks worden 

belanghebbenden veel eerder betrokken bij het initiatief 

waardoor betere oplossingen bedacht worden en meer 

draagvlak ontstaat.  

 

Dorpsbelangen ziet hierin voor zichzelf een rol als 

verbindende factor. Verbinding leggen met initiatieven, 

verenigingen, instellingen en belanghebbenden in het 

dorp en de gemeente. Over dorpsgrenzen heen kijken 

om potentiële initiatiefnemers in contact te brengen met 

initiatieven, stakeholders en begeleiders elders. 

Dorpsbewoners onderling verbinden maar ook de 

gemeente met bewoners.  

Dat doen we niet door namens het dorp te spreken, 

maar door oog te hebben voor alle standpunten en 

belanghebbenden. 

Dit wordt nog een hele slag zowel voor Dorpsbelangen, 

maar ook voor initiatiefnemers, dorpsbewoners en niet 

in de laatste plaats voor gemeentebestuur en 

ambtenaren. Gelukkig is voor de invoering van deze 

wet 8 jaar gerekend. Klink lang, maar zal echt nodig 

zijn voor de noodzakelijke cultuurverandering. Het zal 

voor iedereen leren en wennen worden. 

 

Toekomst Dorpsbelangen  

Om huidige en nieuwe ontwikkelingen allemaal bij te 

kunnen houden is het echt noodzakelijk dat er op zeer 

korte termijn bestuursleden bij komen.  

Dus heb je zin om mee te doen, meld je dan zo 

spoedig mogelijk aan. Ook voor een tijdelijke klus 

kunnen we mensen gebruiken. 

  

Ledenvergadering 2020  

Noteert U alvast in de agenda! Onze ledenvergadering 

is gepland op maandagavond 23 maart 2020. 
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