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Bestuur 
Dorpsbelangen begon het verenigingsjaar 2021 met slechts 2 bestuursleden, na het 
plotselinge overlijden van onze secretaris Jouke de Vries.  
De jaarlijkse ledenvergadering in maart kon wederom geen doorgang vinden in verband met 
alle maatregelen. Gelukkig werden er in 2021 wel 2 nieuwe bestuursleden gevonden, die in 
de jaarvergadering in oktober zijn benoemd: Doutsen Dijkstra als voorzitter en Alies van 
Weperen als secretaris. In november werd ook nog Albert Beuker bereid gevonden de 
resterende vacature op te vullen. 
 
Contacten met organisaties 
Door het gebrek aan menskracht hebben de activiteiten op een laag pitje gestaan. Ook de 
gebruikelijke acties, activiteiten en evenementen stonden op een laag pitje, waardoor er 
weinig interactie is geweest met andere organisaties. 
 
Met de ondernemersvereniging Feanwâlden is afgesproken om 1 á 2 keer per jaar overleg te 
voeren omdat de werkterreinen elkaar deels overlappen.  
 
Bezwaar vestiging Rubber Verwerking Nederland RVN 
In 2021 is wel heel veel energie gestoken in het bezwaar tegen de komst van het 
rubberverwerkend bedrijf RVN. Samen met omwonenden is een bezwaarprocedure gestart 
tegen het van rechtswege verleende besluit. Ook is een partitie gestart met het verzoek aan 
de gemeenteraad haar best te doen de vestiging tegen te houden. In verband met het 
ontbreken van informatie is een WOB verzoek gedaan (Wet Openbaarheid Bestuur) om alle 
relevante documenten te krijgen. Na heel veel moeite en veel geduld hebben we uiteindelijk 
de meeste documenten gehad.  
Het bestuur is van mening dat de gemeente steken heeft laten vallen in de beoordeling van 
de aanvraag en er daardoor onterecht vergunning is verleend aan RVN. De betreffende 
materie en de noodzakelijke bezwaarprocedure hiertegen is niet simpel en daarom huren we 
professionele expertise in.  
Een verzoek om financiële ondersteuning voor deze kosten – waar we als dorp niet om 
gevraagd hebben -  is door de gemeente tweemaal afgewezen, zonder duidelijke 
onderbouwing. Ook tegen dit besluit loopt een bezwaarprocedure. 
 
Historische Route Feanwâlden. 
Het bestuur heeft van harte het initiatief van Klaas Wielinga en Gerk Veenstra ondersteund 
en een financiële bijdrage geleverd voor realisatie van de met fotoborden en informatiezuilen 
aangegeven historische route in en rondom Feanwâlden. 
 
Ondersteuning van lokale activiteiten en initiatieven. 
Plan X kon vanwege de Coronamaatregelen niet plaatsvinden. Veel lokale aktiviteiten 
konden ook dit jaar geen doorgang vinden. Gelukkig kon de “alternatieve” intocht van 
Sinterklaas wel weer georganiseerd worden. Gezien de omstandigheden heeft het bestuur 
besloten deze ook dit jaar financieel te steunen. 

 
Leden 
In 2021 waren 907 huishoudens lid van Dorpsbelangen. Er zijn 61 huishoudens die het 
lidmaatschap niet per incasso geregeld hebben. Hiervan hebben 19 dit jaar niet betaald. Bij 
de automatische incasso zijn door storneringen en dergelijke uiteindelijk 20 contributies 
oninbaar gebleken. Effectief zijn er dus 868 huishoudens betalend lid van dorpsbelangen. 


