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Koning Winter
Beste lezer,
Ons land was deze maand na lange tijd weer eens bedekt met een pak sneeuw. In het Bûtenfjild kon er volop geschaatst
worden. Prachtig! Ondanks de weersomstandigheden stond het werk in Feanwâlden niet stil. We blikken in deze nieuwsbrief
weer terug op de afgelopen maand. Veel leesplezier!

Aanleg vijver en rest van het park
Wij zijn op dit moment vooral bezig met de aanleg van de vijver. De graafwerkzaamheden zijn klaar. De vijver wordt iets minder
diep dan dat er uitgegraven is, omdat er nog folie wordt aangebracht en het daarna nog deels wordt aangevuld.
In Jistrum wordt door Veenstra Betonbouw BV de lange brug klaargemaakt. Binnenkort werken zij op locatie verder.
Deze week is de duikerbrug geplaatst. Via deze brug kan het overtollige water van de vijver worden afgevoerd. Tevens ontstaat
er een rechtstreekse verbinding tussen het station en het dorp Feanwâlden.

Ontgraven van de vijver

Diepste punt van vijver bereikt

Veenstra BV werkt aan de lange brug

Plaatsing duikerbrug

Het stationsgebouw
Strukton BV uit Leeuwarden verzorgt het installatiewerk in het voormalige stationsgebouw. Door WMR is onlangs het gebouw
gestript. Initiatiefnemers Martine en Gooitzen streven ernaar halverwege/eind mei ‘21 koffie- en lunchroom De Ferbining te
kunnen openen, mits de corona-maatregelen dit toestaan.

Aanleg vijver en rest van het park
Waar de Samenwerking BV verder gaat met de aanleg van
het park is Frisia Bergum bezig met het aanplanten van de
bomen.

Ingezonden: Meer bedrijfskavels op de Zwette?*
Feanwâlden wordt steeds mooier. Mogelijk ook voor bedrijven.
Het stationsgebied is al flink opgeknapt en het toekomstige
park en koffie- en lunchroom de Ferbining maken het gebied
straks extra aantrekkelijk. De gemeente wil graag weten wat de
ontwikkelingsmogelijkheden zijn aan de andere kant van het spoor:
De Zwette.
De provincie is bezig met een onderzoek naar de verbetering van
bedrijventerrein in Fryslân. Als vervolg daarop willen we als gemeente
graag weten of er interesse is voor extra bedrijfskavels op de Zwette.
Zou u graag een bedrijfskavel willen op De Zwette? Ik hoor het graag,
per mail: m.zijlstra@dantumadiel.frl
Als er voldoende vraag voor is, kunnen we de mogelijkheden verder
onderzoeken.
Maja Zijlstra
Bedrijvencontactfunctionaris Gemeente Dantumadiel

CONTACT

*Deze oproep staat volledig los van dit project, maar delen wij graag.

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

