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EEN MAAND MET EEN NIEUW HOOGTEPUNT

Beste lezer, 
 
Via deze nieuwsbrief houden we je iedere maand op de hoogte van de werkzaamheden van het project Kansen in Kernen 
Feanwâlden. Volg de Facebookpagina KiK Feanwâlden als je de ontwikkelingen op de voet wilt volgen.

Deze maand bereikten we weer een nieuwe mijlpaal: de opening van het nieuwe busstation!
Maandag 14 september werden de eerste reizigers vanaf 06:00 uur feestelijk onthaald door het projectteam, dorpsbelang en 
wethouder Kees Wielstra. In deze nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe opstelplaats van de bussen, een bijdrage van het 
dorpsbelang Feanwâlden en een kleurplaatwedstrijd voor de kinderen. Veel lees -en kijkplezier!

De Samenwerking BV Elsloo

Als dorpsbelang richten wij ons 
vooral op de leefbaarheid van onze 
mooie dorpen. Niet door zelf schep 
en troffel ter hand te nemen, maar 
door standpunten te inventariseren, 
partijen samen te brengen en 
belangen te verenigen. 

Nieuwe kansen
Het project Kansen in Kernen 
betekende voor Feanwâlden en 
Feanwâldserwâl de mogelijkheid 
opnieuw te kijken naar de inrichting 
en het gebruik van de ‘oude’ 
provinciale weg. Door dorpsbelangen 
is daarvoor een Klankbordgroep 
gevormd die samen met gemeente, 
provincie, architect en inwoners de 
nieuwe kansen hebben onderzocht. 

Uiteindelijk resulteerde dat in een 
ambitieus plan met een ingrijpende 
aanpassing van de oude weg, een 
vernieuwd station en aangrenzend 
een park.

Wegen verbinden
Voor de toekomst van Feanwâlden 
is een aantrekkelijk kruispunt tussen 
auto’s, bussen en treinen een 
belangrijk bezit. Feanwâlden kan 
daarmee de toegangspoort worden/
blijven voor Noordoost-Fryslân. Maar 
ook het kruispunt of bestemming 
voor woonwerk verkeer van Dokkum, 
Burgum, Leeuwarden en Groningen. 

Station en dorp verbinden
Door het nieuwe park zal het station 
niet langer gescheiden zijn van het 
dorp, maar verbonden zijn met - en 
onderdeel van - ons mooie groene 
dorp. Het park geeft snel toegang tot 
het station, maar leent zich ook voor 
een prettige wandeling. 

Mensen verbinden
Er wordt nog steeds geprobeerd 
het station niet alleen geschikt te 
maken als aantrekkelijke vertrek 
en aankomst ruimte, maar ook als 

ontmoetingsplek voor dorpsbewoners; 
voor een praatje, een hapje en een 
drankje. Wellicht meteen ook als 
werk(ervarings)plek voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en 
misschien ook wel een plek waar 
actief iets gedaan kan worden 
aan eenzaamheid en een zinvolle 
dagbesteding.   

Dorpsbelangen is er van overtuigd 
dat deze vormen van verbindingen 
wezenlijk zijn voor Feanwâlden en 
Feanwâldsterwâl en is daarom blij dat 
de eerste resultaten van het project 
inmiddels zijn gerealiseerd.

Aan het woord: Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal

https://www.facebook.com/KiKFeanwalden


Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: 
B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl.  
 
Of neem voor vragen of opmerkingen over het project contact op met: 
Uitvoerder van De Samenwerking, de heer H.J.J. Smits : 06 – 51 35 09 53
Ook kunt u een mail sturen naar: feanwalden@desamenwerkingbv.nl
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BUSSTATION FEANWÂLDEN

Niet meer een eenvoudige bushalte, maar een busstation. Feanwâlden heeft het! 
Op maandag 14 september werd het station in gebruik genomen. Om dat te vieren was er voor alle reizigers wat lekkers. 
Het station heeft 6 opstapplaatsen. Kijk voor de indeling en de bustijden op het bord bij het stationsgebouw.

Kleurplaatwedstrijd 
De herfstvakantie komt er aan. Daarom 
organiseren we vanuit het project een 
kleurplaatwedstrijd voor alle kinderen! 
 
De kinderen maken kans op een 
leuke prijs als zij hun naam, leeftijd, 
en contactgegevens op de achterzijde 
(laten) schrijven en hun kleurplaat 
(of een foto ervan) op sturen naar de 
gemeente.  
 
Download de kleurplaat via:
www.dantumadiel.frl/kikfeanwalden 

KiK Feanwâlden vanuit de lucht 
Op 14 september vloog er een drone 
over het stationsgebied Feanwâlden.

De luchtbeelden geven je een goed 
beeld van het project.  
 
Nieuwsgierig?
Bekijk de video op Youtube

Deel het filmpje gerust!

Veiligheid en gezondheid 
De veiligheid en gezondheid van 
onze medewerkers staat hoog in het 
vaandel. Daarom is afgelopen vrijdag 
een bord geplaatst om het verkeer te 
waarschuwen: rijd max. 30! 
 
Daarnaast is het belangrijk dat iedereen 
de aangegeven routes volgt en de 
bouwlocatie niet zonder toestemming 
betreed. Juist nu, want het coronavirus 
is ook in Fryslân nog niet verdwenen.
Alleen op deze manier kunnen onze 
vakmensen goed en veilig hun werk 
doen. De werkzaamheden zijn live te 
volgen via de webcams.

EN DAN NOG DIT...
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