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Vereniging van Dorpsbelangen                     
Veenwouden / Veenwoudsterwal  

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen  
 
 

 
 
 
 
 
            

Nieuw wandelpad 

De laatste hand wordt 

gelegd aan het 

wandelpad langs de 

Feanwâldsterfeart van 

De Flearen naar de 

Houtwiel.  

 

Het bruggetje ligt er al:  

 

 

Contributie 2020 

Leden die nog zelf per bank betalen hebben een brief 

gehad met het verzoek om de contributie te betalen. 

Brief gehad en nog niet overgemaakt? Dan graag 

alsnog € 6,50 overmaken op bankrekening  

NL98RABO 0343 338 327 t.n.v. Dorpsbelangen 

Veenwouden. Vermeldt als kenmerk uw postcode en 

huisnummer. 

 

Ledenvergadering Dorpsbelangen 

De door Corona maatregelen uitgestelde, 

ledenvergadering wordt alsnog gehouden op 26 

oktober 2020 in De Mienskip. 

We doen nog steeds dringend beroep op dorpsgenoten 

om zich bij ons aan te melden als toekomstig 

bestuurslid. Er zijn vier vacatures! 

 

Archief 
Het archief van Dorpsbelangen wordt bewaard op het 

gemeentehuis. Het blijkt dat de notulen van de 

bestuursvergaderingen in de periode 1982-1999 

ontbreken. Zijn er nog stukken uit die periode in het 

bezit van voormalige bestuursleden, is een vraag van 

de gemeentearchivaris. Zo ja, dan graag even contact 

opnemen met Gon Bilstra, tel. 0511 473080. 

 

Subsidies en Plan X 
Regelmatig wordt Dorpsbelangen gevraagd om 

activiteiten voor en door Feanwâlden/Feanwâldsterwâl 

financieel te ondersteunen.  

Met ingang van 2021 stoppen wij met het per activiteit 

sponsoren en stappen over op organiseren van 1 of 2 

keer per jaar een plan X..  

 

Bij Plan X bepalen inwoners samen hoe beschikbaar 

geld wordt verdeeld over activiteiten en initiatieven. 

Door slim samen te werken kunnen inwoners, 

initiatieven en organisaties elkaar enorm aanvullen en 

versterken op het gebied van geld, kennis, capaciteit 

en ervaring! 

 

Toekomstvisie Feanwâlden 
Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad het 

college van burgemeester en wethouders gevraagd 

voor Feanwâlden tot een integraal plan te komen voor 

huisvesting van het onderwijs, sport, kerken en 

maatschappelijke organisaties en daarvoor in overleg 

te gaan met burgers, kerkelijke, maatschappelijke en 

sport organisaties over hun toekomstige huisvesting of 

accommodaties en de realisatie van het MFC hier 

integraal in mee te nemen. 

 

In Feanwâlden zal een vervolgonderzoek door de 

gemeente naar mogelijkheden voor de kerken en 

andere maatschappelijke voorzieningen gevoelige 

reacties en vast ook weerstand oproepen vanwege het 

besluit om het MFC niet door te laten gaan. Bovendien 

kan vanwege de financiële stand van zaken slechts het 

plan voor vervangende nieuwbouw van de scholen 

eerst verder ontwikkeld worden omdat dit een wettelijke 

taak is van de gemeente?  

 

Desondanks wil het college graag in gesprek met 

Dorpsbelangen en inwoners. Het gesprek zal gaan 

over de stappen die gezet kunnen worden rond de 

nieuwbouw voor de scholen en de planning om met 

maatschappelijke voorzieningen kansen te 

onderzoeken om hierbij aan te sluiten.  

Het bestuur van Dorpsbelangen ziet de uitnodiging 

voor overleg met belangstelling tegemoet. 
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