
JAAROVERZICHT 2019

Het bestuur kwam 9 keer bijeen voor een bestuursvergadering. Na de jaarlijkse 
ledenvergadering in maart bleven er twee vacatures bestaan en ging het bestuur met vijf 
leden verder. Doordat er vanaf maart geen vertegenwoordiger vanuit Feanwâldsterwâl  meer
in het bestuur zit is het bestuurlijk overleg met het college van Tytsjerksteradiel afgezegd. 
Dorpsbelangen is vertegenwoordigd in het bestuur van Doarpskompas, de klankbordgroep 
Kansen in Kernen / Transferium en de gemeentelijke en plaatselijke klankbordgroep voor de 
sport.

Samenwerkende  Dorpsbelangen van Dantumadiel (SDD)
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de SDD en de dorpencoördinator 
hebben onderzocht wat gezamenlijke onderwerpen zijn. Dit heeft geresulteerd in het 
visiestuk “Boter bij de vis”.  Daarop heeft de gemeente een werkbijeenkomst georganiseerd 
onder leiding van een beleidsmedewerker van Doarpswurk op 17 april. Deze bijeenkomst 
was weinig bevredigend. Duidelijk werd wel dat de verschillende dorpsbelangen niet tot 
overeenstemming kunnen komen over een gezamenlijke aanpak. Dorpen zitten niet op 
hetzelfde niveau en staan heel verschillend in hun rol. Oorzaak is deels de grootte van het 
dorp.
Bestuursleden waren aanwezig bij de vergadering van 6 november, georganiseerd door 
Feanwâlden. Voornaamste onderwerp was het maken van een agenda voor het overleg van 
SDD met het college van B&W op 28 november. Er is gesproken over de gevolgen van de 
slechte financiële positie van de gemeente, de Omgevingswet, communicatie, woningbouw, 
biodiversiteit en het schouwen van de dorpen. Communicatie vanuit de gemeente was het 
meest besproken onderwerp. Vele voorbeelden werden genoemd waarin de gemeente 
duidelijk tekort schiet. Dorpen gaven aan graag de voortgang van activiteiten te horen, vooral
ook wanneer er geen voortgang is. De burgemeester verwees voor de communicatie naar de
dorpencoördinator en naar de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om nieuws op te 
zoeken op de gemeentesite en in de streekkranten.   

Wonen
Twee bestuursleden hebben, ter oriëntatie, een bezoek gebracht aan levensloopbestendige 
woningen in Lioessens.
Er is regelmatig contact geweest over uitbreiding van plan De Bosk met de wethouder en 
ambtenaren.

Grienpaviljoen
Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Grienpaviljoen. Dit jaar heeft 
de familie Sipma de verzorging (planten verzorgen en rommel opruimen) voor haar rekening 
genomen. Het bestuur heeft actie ondernomen om de kapotte constructie te laten repareren.

Plan X
In Plan X komt het geleerde uit de drie workshops (Waarover kan een dorp besluiten?, Hoe 
kan een dorp besluiten? en Hoe kun je het dorp bereiken), georganiseerd door de 
Werkgroep Lokale Democratie, samen.  Op 15 april vond uitvoering plaats. Plan X is een 
methode om initiatieven en samenwerking 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 in kennis en 
arbeid. Het uitgebreide verslag “De omleiding naar Plan X” is op te vragen bij 
Dorpsbelangen.

Een bestuurslid  heeft in april de dorpenvergadering van Wetterwâlden Bûtenfjild 
bijgewoond. 

Het bestuur heeft de bijeenkomst op 27 maart over het peilen van de belangstelling voor een
brede school met aanvullende voorzieningen bezocht.



Dorpsbelangen organiseerde in 2019 samen met de basisscholen en de gemeente de 
Dodenherdenking op 25 april aan de Spoarloane. 

Op 27 april, koningsdag, heeft de voorzitter van Dorpsbelangen ‘Hare Majesteit Prinses 
Beatrix’ ontvangen bij Talma Hoeve. Ús Doarp organiseerde deze feestelijke dag.

Door aanleg van de Sintrale As hebben bewoners van Feanwâldsterwâl last van licht en 
geluid. Dorpsbelangen is hierover in contact met de actiegroep, Kommisje Lûdsoerlest SA, 
en met de Centrale As projectgroep van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Dorpsbelangen is betrokken bij het project ‘Tuinen verbinden’ samen met Stichting 
Wrâldfrucht, bramenfestijn Brommels en het Nordwin College. Doel is om meer verbinding te
leggen tussen tuinen, het landschap en het openbaar groen. Feanwâlden is één van de drie 
pilot dorpen. Aanleiding is dat tuinen steeds meer bestraat worden. Daardoor ontstaan 
problemen met regenwater en steeds meer dieren en planten hebben het daardoor moeilijk. 
In Feanwâlden is een gratis tuin make-over uitgevoerd. Er is in Feanwâlden een cursus 
“Diervriendelijk tuinieren” georganiseerd die werd gegeven door het IVN. Vele Feanwâldsters
namen hieraan deel. 

Financiën
Dorpsbelangen subsidieerde dit jaar, Keningsdei, de Sinterklaasintocht en het vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling.
Er zijn nog 64 huishoudens die het lidmaatschap niet per incasso geregeld hebben. 
Bestuursleden hebben menige kilometertjes afgelegd om de contributie te innen.

In 2019 waren 932 huishoudens lid van Dorpsbelangen. 
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