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Ga er maar even goed voor zitten..
Beste lezer,
Dit is de 16e nieuwsbrief van het project Kansen in Kernen + Transferium Feanwâlden. We willen je met deze nieuwsbrief op
de hoogte houden van het project en af en toe laten we ook de betrokkenen aan het woord. Dit keer is dat Gauke de Vries, van
Frisia Bergum. Verder in deze nieuwsbrief: veel nieuwe ontwikkelingen en innovatie in het stationsgebied. Veel leesplezier!

Frisia Bergum werkt aan de aanleg van het park

“Een unieke opdracht, op steenworpafstand van de zaak”
Ongeveer 1,5 jaar geleden kwam Gauke de Vries op
de personeelslijst te staan bij Frisia Bergum. Hij werkt
op dit moment met veel plezier aan de aanleg van het
groen in het park.
“Vanuit Frisia coördineer ik dit project. Ik onderhoud het
contact met de gemeente, de andere aannemer en mijn
collega’s. In ons werk speelt met name de planning een
grote rol. We moeten zorgen dat de bomen in de juiste
periode en in goede aantallen worden ingekocht en
geplant.”
Liggen jullie op schema?
“Het project verloopt goed. Het eerste deel is aangeplant
en kunnen we nu onderhouden. De weeromstandigheden
worden gelukkig ook beter. Dat betekent dat we kunnen
beginnen met zaaien. Als hoveniersbedrijf zijn we enorm
afhankelijk van het weer. De klimaatverandering merken wij
ook. Als het mee zit, starten we in november weer met een
goede- en lange aanplantperiode. Echte winters kennen we
niet meer.”
Met hoeveel mensen werken jullie aan dit project?
“We doen het werk gefaseerd dus werken in verschillende
groepen. Het planten van de bomen doen we met vier
mensen, het zaaien en onderhouden met twee tot vier
personen. Maar achter de schermen werken er meer
mensen aan mee, o.a. de calculatie en administratie. We
besteden bij Frisia weinig uit. Dat maakt het werken bij
onze organisatie zo mooi.”

Is dit project ook uniek voor jullie?
“Ja, we zijn erg blij dat wij mee mochten doen met
de gunning. Dit is een bijzondere opdracht, op
steenworpafstand van de zaak. We rijden dagelijks door
Feanwâlden naar andere projecten. Dit is een prachtig
plan!”
Wat maakt het zo bijzonder?
“Toen we bij dit project werden betrokken, lag er al een
heel goed plan. De groenwerkzaamheden zijn erg divers.
We leggen een gazon aan, maar ook bloemenweides.
Er zijn droge- en natte zones en je ziet straks een
verscheidenheid aan planten. Het wordt een park waar
alles straks mooi bloeit en groeit en waar het goed is
vertoeven, voor zowel de mens als voor de insecten en
vogels.”
Gauke de Vries, uitvoerder Frisia Bergum
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Speciale plattegrond voor blinden en slechtzienden
Het stationsgebied en park is van ons
allemaal. Hier is in het ontwerp van
het transferium en park rekening mee
gehouden. De paden, opstapplaatsen
van de bus en oversteekplekken maken
we bijvoorbeeld zo toegankelijk mogelijk
voor iedereen.
Onlangs kwam er een blinde vrouw
uit de omgeving naar ons toe met een
goede tip: maak een reliëfkaart van het
stationsgebied en het park.
Dedicon gaat dat voor ons doen. De
stichting kan beeldmateriaal omzetten in
een tastbare vorm. We laten 10 kaarten
maken van het stationsgebied en het
park. Met een voelbare kaart kunnen
blinde mensen zich oriënteren in de
omgeving. Op de tast. Deze speciale
plattegronden zijn straks te verkijgen in

het stationsgebouw De Ferbining.
Inclusieve samenleving
Het initiatief sluit aan op het VN-verdrag.
Sinds 2016 geldt het VN-verdrag
handicap in Nederland. Het doel van dit
verdrag is dat de positie van mensen
met een beperking verbetert.De
gemeente Dantumadiel streeft naar een
samenleving, waarin iedereen optimaal
mee kan doen. Het maakt niet uit wat je
leeftijd, culturele achtergrond, gender,
inkomen, talenten of beperkingen zijn.
Dat is een inclusieve samenleving.
Samen met mensen (met- en zonder
een beperking) is er een werkgroep
bezig om zo’n samenleving vorm te
geven.
De gemeente doet dit niet alleen.
Naast de ervaringsdeskundigen zelf,

is er een groep partnerorganisaties
die samenwerken in een Coalitie, de
Coalitie Kom Erbij. Deze Coalitie wordt
steeds groter. Ook ondernemers kunnen
meedoen en vrijwilligers; eigenlijk
iedereen die iets wil doen aan een
samenleving waarin iedereen welkom is.
Niets over ons, zonder ons
De groep mensen om wie het gaat:
mensen met een zichtbare beperking,
mensen met een niet-zichtbare
beperking en mensen zonder beperking.
Het motto van het VN-Verdrag is: ‘niets
over ons, zonder ons’. Alleen door
te organiseren dat mensen met een
beperking in het gehele proces – bij
de start, ontwikkeling en uitvoering –
betrokken zijn, weet je zeker dat je echt
werkt aan een inclusieve gemeente.

Binnenkort: digitale reizigersborden

Deelfietsen in Feanwâlden

Station Feanwâlden krijgt schermen met reisinformatie. Op
de borden, genaamd DRIS-borden (Dynamisch Reizigers
Informatie Systeem), wordt precies aangegeven wanneer
en waar de bussen aankomen en vertrekken. De borden
worden geplaatst door Ledyears, in opdracht van de
provincie Fryslân.

Station Feanwâlden is aangewezen als plek voor
deelfietsen van Deelfiets Nederland. Ook bij o.a. de
stations in De Westereen, Hurdegaryp en Buitenpost kun
je straks de blauwe (elektrische) fietsen via een app en
QR-code lenen. Hoe dat werkt, zie je in dit filmpje.

Fietsreparatiepunt bij De Ferbining

CONTACT

De Boer Tweewielers en De Ferbining gaan samenwerken.
Er komt een fietsreparatiepunt bij het station. Iede en
Marga de Boer maakten dat woensdag bekend bij Actief
Media. “Wij gaan de samenwerking aan met Gooitzen
Hager en Martina Tolsma van de Ferbining in Feanwâlden.
Hier realiseren wij een fietsenreparatiepunt.” Met z’n 38
jaar ervaring als fietsmaker gaat Iede de fietsen die hier
binnenkomen repareren. “Maar daarover vertellen wij later
meer.” Lees het artikel

www.deelfietsnederland.nl

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

