JAAROVERZICHT 2020
Het bestuur kwam 8 keer bijeen voor een bestuursvergadering. De jaarlijkse
ledenvergadering in maart kon geen doorgang vinden in verband met de Corona Virus lock
down. De twee aftredende bestuursleden zijn aangebleven tot de ledenvergadering op 25
oktober wel gehouden kon worden. Het is niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden en
daardoor komt het aantal bestuursleden op slechts drie. Dorpsbelangen is vertegenwoordigd
in het bestuur van Doarpskompas, de klankbordgroep Kansen in Kernen / Transferium en de
gemeentelijke en plaatselijke klankbordgroep voor de sport. Met de ondernemersvereniging
Feanwâlden is afgesproken om 1 á 2 keer per jaar overleg te voeren omdat de werkterreinen
elkaar deels overlappen.
Overleg gemeente Dantumadiel
Op 13 januari heeft het bestuur overleg gevoerd met dhr. De Jong, griffier. Onderwerp was
hoe Dorpsbelangen met de gemeenteraad zou kunnen samenwerken bij de invoering van de
Omgevingswet. Helaas was de raad nog niet zover om een vorm van samenwerking te
kunnen bespreken.
Op 27 januari heeft het bestuur overleg gehad met het college van B&W. In dit gesprek is
gesproken over wonen (uitbreiding van plan De Bosk en over de behoefte aan
starterswoningen en luxe appartementen voor senioren), lokale democratie, het sportbeleid,
wegen en verkeersveiligheid en de in de ogen van Dorpsbelangen gebrekkige communicatie
door de gemeente. Ook op 15 september vond er een gesprek plaats met de wethouder over
het integraal huisvestingsplan over scholen, sport, kerken en maatschappelijke organisaties.
Toekomst Dorpsbelangen
Vaak zijn de zorgen over het voortbestaan van de vereniging besproken door het bestuur nu
er de laatste jaren geen mensen bereid zijn een bestuursfunctie te vervullen. De rol van
Dorpsbelangen is de gemeente te adviseren over zaken die in de dorpen (gaan) spelen.
Dorpsbelangen wil daarbij een spin in het web zijn. De focus ligt daarbij om ervoor te zorgen
dat de gemeente goede informatie verstrekt over hun plannen op een dusdanige manier dat
iedereen mee kan doen als hij of zij dat wil. Om de rol goed uit te voeren zijn 5 bestuursleden
nodig.
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. De kapotte constructie is gerepareerd door de firma Visser Constructie door het
aanbrengen van metalen bogen ter vervanging van de wilgentakken.
De gemeente wil de huur van de grond waarop het Grienpaviljoen staat niet langer betalen
(het contract met de projectontwikkelaar liep af) en verzocht Dorpsbelangen te helpen een
nieuwe plek voor het paviljoen te vinden. Verschillende opties zijn voorgelegd aan de
omwonenden. De uitslag van de enquête is voorgelegd aan de gemeente ter besluitvorming.
Plan X
In navolging van 2019 had Dorpsbelangen wederom een Plan X bijeenkomst georganiseerd.
Deze kon echter vanwege de Coronamaatregelen niet plaatsvinden. Er zijn vier plannen
ingediend. De inzenders zijn Mei Elkoar Ien, de Hellingbazen, Speeltuin Boartersplak en de
Loden Hel run. Het bestuur heeft besloten om het beschikbare geld te verdelen onder de
inzenders, voor elk € 1250,-.

Stichting Mei Passy foar Feanwâlden
De stichting kan geen vrijwilligers vinden om het werk voort te zetten, opheffen van de
stichting zou een gemis zijn voor het werkgebied. Met Dorpsbelangen is een overeenkomst
gesloten om de financiën van de stichting bij Dorpsbelangen onder te brengen die het
bedrag als fonds zichtbaar houden in de financiële administratie. Bij nieuwe ideeën kan dan
snel geschakeld worden om projecten binnen de doelstelling van de stichting op te starten.
De traditionele Dodenherdenking bij het monument aan de Spoarloane samen met de
basisscholen kon wegens Coronamaatregelen niet doorgaan.
Wel is op 4 mei door Dorpsbelangen een krans gelegd bij dit monument ter herinnering aan
75 jaar bevrijding. Aan de sobere kranslegging was geen ruchtbaarheid gegeven. De Last
Post werd gespeeld door Douwe Veenstra.
Provincie Fryslân
Regelmatig is er overleg geweest met de provincie over het nieuwe wandelpad langs de
Feanwâldsterfeart van de Flieren naar de Houtwiel.
Actiegroep Behoud Coulissen Landschap
Dorpsbelangen steunt de actiegroep die het coulissen landschap nabij de Hoek wil
behouden. Dorpsbelangen is er om de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden en te
verbeteren. Het veelgebruikte rondje langs de ijsbaan, het spoor, het voormalig kerkenpad
en de Priesterikker is geliefd bij vele dorpsbewoners. Reden om zuinig te zijn op dit unieke
gebied.
Financiën
Dorpsbelangen subsidieerde dit jaar,€ 5.000= aan plaatselijke initiatieven. Het bestuur had
besloten om met ingang van 2021 in principe geen subsidies meer te verlenen maar
daarvoor in de plaats 1 of 2 keer per jaar Plan X te organiseren zodat de bewoners een stem
hebben naar welk plan hoeveel geld gaat. In verband met Corona is hier dit jaar van
afgeweken.

Leden
In 2020 waren 930 huishoudens lid van Dorpsbelangen. Er zijn nog 80 huishoudens die het
lidmaatschap niet per incasso geregeld hebben.

Bestuur
Invullen van bestuursfuncties wordt een groot probleem. Na de jaarvergadering op 26
oktober traden 2 bestuursleden volgens reglement af en waren er nog 3 bestuursleden over.
Helaas is in november 2020 ons zeer gewaardeerde bestuurslid en beoogd nieuwe
secretaris plotseling komen te overlijden. De resterende bestuursleden zijn naarstig op zoek
naar nieuwe mensen.
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