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Gelukkig 2020 ! 

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst iedereen een 

heel goed en gezond 2020 toe. 

We zijn ontzettend blij met de spetterende aftrap van 

2020 door het feest in De Mienskip en de 

vuurwerkshow op de Koemarkt. Mogelijk gemaakt door 

samenwerking van actieve dorpelingen en lokale 

ondernemers, stichtingen en verenigingen.  

Vijf minuten van het vuurwerk krijgt u overigens van 

Dorpsbelangen, van uzelf dus.  

De show bewijst dat we ondanks alle problemen en 

tegenslagen toch ook samen mooie dingen kunnen 

realiseren; Mei Elkoar Ien, Feanwâlden Us Doarp, een 

dorp om van te houden.   

Plan X – 1 april 2020 

Dorpsbelangen steunt heel veel lokale initiatieven. Met 

raad en daad, maar ook vaak financieel. We merken 

dat er veel kennis, kunde en ervaring in Feanwâlden 

beschikbaar is maar dat dit niet altijd goed benut wordt.  

Samenwerken begint met elkaar te ontmoeten, met 

elkaar in gesprek te gaan en te ontdekken wat een 

iemand voor een ander kan betekenen. Vaak is dat iets 

wat totaal niet verwacht werd. 

Zo is in 2019 een compleet idee om bij Talma Hoeve 

sporttoestellen te plaatsen, met gesloten beurs 

gerealiseerd door de mannen van de LodenhelRun.  

De Sintkommisjee werd door heel veel bezoekers 

gesteund om nieuwe pakken aan te kunnen schaffen. 

De jongens van de Skatebaan hebben geholpen bij 

Keningsdei en daarmee een fraai gepimpte skatebaan 

dichterbij gehaald. 

Plan X is een methode om initiatieven en samen-

werking in het dorp te stimuleren en beschikbare 

gelden zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. 

Plan X is gebaseerd op het verkrijgen, ruilen en 

produceren van Feanwâldster Turfkes, die waarde in 

geld hebben maar ook waarde in kennis en werk. 

Voor diegenen die nog niet weten hoe het werkt, hier 

een korte beschrijving. 

Ter voorbereiding beschrijven initiatieven hun plan op  

een A4 poster. Op de avond zelf presenteren de 

initiatieven deze poster en een korte pitch van hun 

project. Elk initiatief krijgt een aantal Turfkes als 

starkapitaal. Daarnaast krijgt iedere aanwezige een 

aantal Turfkes om zelf te verdelen over de aanwezige 

initiatieven. 

Initiatiefnemers, vrijwilligers en inwoners worden 

gestimuleerd met elkaar in gesprek te gaan om hun 

kennis, ervaring, inzet en dergelijke aan te bieden aan 

andere initiatieven ter verkrijging van meer Turfkes.  

Een inwoner spreekt met een initiatief een bepaalde 

prestatie af, krijgt daarvoor een Turfke en geeft dit aan 

zijn favoriete (ander) initiatief. 

 

Uiteindelijk heeft ieder initiatief een aantal Turfkes 

verkregen uit: het oorspronkelijke budget (blauw), 

aangevuld met draagvlak van inwoners (rood) en 

vermeerderd met op de avond afgesproken 

samenwerking, inzet, kennis en kunde (groen)  

 

Ledenvergadering – 23 maart 2020 

Twee bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar. 

Er is dus behoefte aan nieuwe mensen. Heb je zelf 

belangstelling of weet je iemand die we zouden kunnen 

vragen, meldt je bij ons. We bieden een uitdagende 

functie in een gezellig bestuur die zich de komende tijd 

ook bezig zal houden met de nieuwe Omgevingswet en 

wat dit betekent voor de lokale gemeenschap. 
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 Basis Inwoners  Contracten
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