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Terugkoppeling Dorpenronde Feanwâlden/Feanwâldsterwal 
Datum: 25 februari 2019 

Onderwijs(gebouwen) 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Wat zijn de plannen/is de visie van de gemeente 
op de onderwijsgebouwen? 
Komt er in Feanwâlden binnen afzienbare tijd 
ook een brede school? Een combinatie met sport 
zou ideaal zijn. 

De scholen hebben in april een inloopavond 
georganiseerd. De gemeente was hier ook bij 
aanwezig. Tijdens deze avond zijn diverse 
plannen en ideeën gepresenteerd.  
 
 

    

Subsidie cultuur 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Zijn er eventuele subsidieregelingen op het 
terrein van cultuur? 

Er zijn eenmalige subsidies en structurele 
subsidies. Daarnaast heeft de gemeente ook het 
dorpen-initiatievenfonds. Daaruit kan een 
bijdrage gegeven worden als er sprake is van een 
burgerinitiatief dat door co-creatie tot stand is 
gekomen, waarbij een grote mate van 
zelfwerkzaamheid en draagvlak van belang is.  
Concrete aanvragen worden in behandeling 
genomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
de dorpencoördinator van de gemeente.  
Vanwege de moeilijke financiële situatie van de 
gemeente  worden er in 2019 tijdelijk geen 
subsidies meer verstrekt. 
 

 

Krimp 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Er worden vragen gesteld over Feanwâlden als 
krimpdorp en wat de gemeente daartegen wil 
doen of al doet.  
E komen verschillende onderwerpen aan de 
orde, zoals de behoefte aan starterswoningen, 
behoefte aan woningen voor senioren (zeker als 
er straks een golf van mensen uit bijvoorbeeld 
Tichelkamp in die levensfase komen). 
 

De wethouder legt uit welke acties de gemeente 
onderneemt: o.a. de inzet van een eigen 
bedrijvencontactfunctionaris en de regiodeal.  
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Recreatie en toerisme 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Welke visie/plannen inzake recreatie en 
toerisme heeft de gemeente voor Feanwâlden? 
Geeft de gemeente ook prioriteit aan het 
realiseren van een haven nabij het centrum? 
 

Het zijn interessante gedachten en soms komen 
er aardige burgerinitiatieven. Maar het is vooral 
aan de samenleving om de schouders onder dit 
soort zaken te zetten.  
Stichting Wetterwâlden houdt zich hier onder 
andere mee bezig.  
 

 

Wegen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Waarom is/wordt er in de Suderwei geen tunnel 
onder het spoor door gerealiseerd? 

De spoorwegovergang is eigendom van de NS en 
Prorail. Het ontwerp van de nieuwe inrichting 
van de overgang is definitief en inmiddels ook al 
aanbesteed. De gemeente heeft voorkeur voor 
een ongelijkvloerse kruising maar momenteel 
lijkt deze kostbare oplossing niet realistisch. 
 

Na het opknappen van de Koemarkt en straks 
het Spoorgebied verdient de Stinswei ook een 
herinrichting. 

Eventuele herinrichting van de Stinswei wordt 
gekoppeld aan groot onderhoud aan de weg 
en/of aan het riool. Op korte termijn worden er 
geen grote onderhoudswerkzaamheden 
verwacht.   
 

Kan van de Stinswei een fietsstraat gemaakt 
worden? 
 

Bij eventuele herinrichting / grootonderhoud 
zou dit een van de mogelijke oplossingen 
kunnen zijn. Mits er draagvlak voor is onder de 
bewoners van het dorp. 
 

Wordt er ten behoeve van de verkeersveiligheid 
iets gedaan aan het kruispunt op het Oastein in 
Feanwâlden? (Ter hoogte van de 
nieuwbouwwijk)  
 

Voor de definitieve vaststelling van de bouwrijp-
fase (aanleg definitieve situatie) van de 
woonwijk ‘de Bosk’ zal er eerst een overleg met 
de buurt en dorpsbelang plaatsvinden. Aandacht 
voor het kruisingsvlak met Oastein zal er zeker 
zijn.   
 

De kwaliteit van de nieuw aangelegde bestrating 
aan de Feintensloane is ondermaats. 

Dit is door de wethouder besproken met het 
team Wegbeheer. Zowel  de Feintensloane als 
de rest van het centrum krijgen de komende 
periode aandacht bij wegenonderhoud.  
Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de 
aansturing van wegenbouwprojecten in de 
gemeente. 
 

Waterprobleem Tichelkamp met pompput. 
 

Dit is gemeld bij het team Rioolbeheer. 
Eventuele volgende storingen graag melden via 
meldpunt op de website. 
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https://www.dantumadiel.frl/melden-bij-de-
gemeente of via whatsapp van de gemeente: 06-
12083046.  
 

 

Groen 

Opmerking inwoners Reactie college van BenW 

Ontwikkeling van een ‘bomenbank’. Als bomen 
verwijderd worden, kunnen die wellicht op een 
andere plek herplant worden.  
 

Het verplaatsen van bomen, die al jaren op 
dezelfde plek staan, is vaak een kostbare zaak en 
de levensverwachting na verplaatsing is gering. 
In voorkomende gevallen streeft de gemeente 
zeker naar behoud van bomen.  
 

Meer biodiversiteit in de gemeente d.m.v. 
bloemen & kruiden. 

De gemeente werkt aan uitbereiding van het 
Groenstructuurplan. Daarin is er aandacht voor 
bij-vriendelijk beheer en inrichting. Eventuele 
buurt- of dorpsinitiatieven ter bevordering van 
biodiversiteit worden door de gemeente met 
open armen ontvangen.   
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