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De laatste nieuwsbrief van het jaar..
Beste lezer,
2020 was een veelbewogen jaar. We zijn blij dat we, ondanks het coronavirus en de nodige maatregelen, konden doorwerken.
Vorige week stopte de extra sneltrein voor het eerst in Feanwâlden. Vanaf vandaag hoeven de reizigers niet meer door de
hekken te gluren om de werkzaamheden op het stationsplein te kunnen zien. Het plein is klaar. Het verkeer maakt vanaf nu van
de nieuwe route naar het station gebruik. We liggen zo voor de kerstdagen en het eind van het jaar goed op schema.
In deze nieuwsbrief blikt wethouder Kees Wielstra met ons terug op het jaar 2020. Ook kijken we uiteraard kort vooruit.
Veel leesplezier!

Na regen komt zonneschijn
Toen we op 14 april 2020 na een voorbereidingstraject
van vallen en opstaan van start konden met de uitvoering
van Kansen in Kernen Feanwâlden, had het vertrouwen
van veel Feanwâldsters in de komst van het mooie
park en Stationsgebied een flinke knoei gehad. Het
voorbereidingsteam had al meerdere tegenslagen te
verwerken gekregen, waarvan de mislukte aanbesteding
de kroon spande. Ook het beëindigen van het initiatief
van Stichting De Opstap voor de invulling van het
stationsgebouw was een regelrechte domper.
Maar… Na regen komt zonneschijn!

maanden rondom het project, kwam als
een klap op de vuurpijl het bericht dat
onze zoektocht naar een succesvolle
invulling van het stationsgebouw was
gelukt. Ik heb erg veel vertrouwen in
Gooitzen en Martina als aanjagers van
nog veel meer positieve ontwikkelingen
rondom het station en het park en ik
wens ze heel veel succes toe. De extra sneltreinstop in
Feanwâlden zal daar zeker bij helpen. Wát een boppeslach
voor Feanwâlden en voor de reizigers!

Opluchting
Na al die tegenslagen was het een grote opluchting
dat we eindelijk van start konden. Sindsdien is door het
projectteam van aannemer en gemeente Dantumadiel
keihard gewerkt om mooi werk af te leveren in Feanwâlden.
We zien dat de mensen van De Samenwerking hun
naam eer aandoen door op een prettige manier samen
te werken met de inwoners van Feanwâlden en met het
projectteam van de gemeente, maar ook dat ze puik werk
afleveren. Soms lijkt het werkterrein op een mierennest
waar grondwerkers, straatmakers en werktuigen langs
elkaar krioelen. En ik kan niet anders concluderen dat het
resultaat tot nu toe echt heel goed is. Die geluiden hoor ik
ook uit het dorp. Er spreekt gelukkig veel positieve energie
en inmiddels ook weer vertrouwen uit de meeste reacties
van de Feanwâldsters.

Oplevering in het nieuwe jaar
Inmiddels is het nieuwe stationsplein al bijna klaar. Het
is prachtig ingericht met ruime parkeerplaatsen, nieuwe
fietsenstallingen en bankjes. Ook de nieuwe doorgaande
weg, de Juliusstrjitte en de spoorwegovergang, en het
laatste stukje Súderwei zijn zo goed als afgerond.
En dan nu nog de kroon op het werk: het park. In januari
wordt de oude rondweg opgeruimd om plaats te maken
voor het park. Dan zullen al snel de contouren van het
park zichtbaar worden. Over een week of 10 is ook dat
gebied onherkenbaar veranderd. Als we niet al te veel
nieuwe verrassingen tegenkomen, kunnen we nog voor de
zomervakantie de werkzaamheden afronden.

Stationsgebouw
Na alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen

Ik wens u ondanks de huidige omstandigheden hele fijne
feestdagen toe en een nieuw jaar in goede gezondheid!
Kees Wielstra, wethouder gemeente Dantumadiel

Nieuws over het stationsgebouw
Zoals je in de media ongetwijfeld hebt gelezen wordt het stationsgebouw een ‘uniek koffie- en lunchroom’. Martina Tolsma en
Gooitzen Hager zijn de initiatiefnemers van de Ferbining. Zij bieden 30 á 40 mensen met een (licht) verstandelijke beperking
vanaf mei een werkplek. Binnenkort wordt het gebouw opgeknapt, in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Deze
week is de stationsklok op het gebouw aangebracht. Ook de toiletvoorziening is klaar.
Dichtbij het stationsgebouw komt er voor de reizigers een landmark/abri. Dit een overkapping waar de reizigers (onder het genot
van een koffie-to go van de Ferbining) op hun trein/bus kunnen wachten (zie bovenstaande afbeelding).

PLANNING 2021
Vanaf 4 januari zul je ons weer aan het werk zien in Feanwâlden. We beginnen met
het verwijderen van de voormalige rondweg. Op dit filmpje zie je welke route je (via het
stationsplein) kunt volgen om het dorp Feanwâlden te verlaten.
Als het asfalt van de ‘oude’ rondweg eruit is gevreesd, volgt de aanleg van de vijver, de brug.
Ook het gebied rondom het Talmahûs wordt dan aangepakt.
Wij wensen u en jou fijne feestdagen en een goed 2021!

CONTACT

Het projectteam
Kansen in Kernen + Transferium Feanwâlden

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
www.dantumadiel.frl/kansen-kernen

