
Praat mee en denk mee over de brede school 
én andere voorzieningen in Feanwâlden.  

Maandag 31 januari 2022 om 19.30 uur
via www.dantumadiel.frl/feanwalden
Aanmelden niet nodig

Tijdens de uitzending vragen?
WhatsApp: 06 120 830 46

uitnodiging  
Digitale informatieavonD

Over uw en jouw dorp 
Feanwâlden!

Feanwâlden staat aan de vooravond van een aantal belang-
rijke keuzes. Over de brede school met een gymvoorziening 
en de toekomst van de sporthal moeten sowieso binnenkort 
knopen door worden gehakt. Dit biedt mogelijk ook kansen 
voor andere voorzieningen. Alle opties liggen nog open. 

,,We hebben nog niks op papier; het is een blanco situa-
tie. Voor de inwoners is er volop ruimte om dingen mee te 
geven die zij belangrijk vinden”, vertelt wethouder Gerben 
Wiersma. De onderkomens van obs dr. Theun de Vriesskoalle 
en cbs De Frissel voldoen niet meer aan de eisen van deze 
tijd en zijn bouwtechnisch aan vervanging toe. Het uitgangs-
punt is dat de scholen onder één dak komen. Daar heeft 
de gemeenteraad eind vorig jaar geld voor gereserveerd. 
Daarnaast gaf de raad aan dat er moet worden gekeken naar 
sporthal Hoantserid (wat hiermee te doen) en eventueel een 
plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, jong en 
oud.

Kom met ideeën!
,,We willen heel graag van de inwoners, ondernemers en ver-
enigingen van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl weten hoe zij 
erover denken”, stelt Wiersma. ,,Dus laat van u horen.” De 
wethouder benadrukt dat de reacties zich niet alleen hoeven 
te beperken tot de ontwikkelingen rond de brede school, 
gymvoorziening en een eventuele dorpshuisfunctie. Inte-
gendeel. ,,We richten ons op heel Feanwâlden. Ook nieuwe 
ideeën over functies en voorzieningen die (nog) worden 
gemist, zijn van harte welkom. Geef het ons mee.” 

Op 31 januari vanaf 19.30 uur is er een digitale start
Naast wethouder Gerben Wiersma zijn ook huisvestigings-

adviseur Jos Wortelboer en een vertegenwoordiging van de 
scholen en van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwouds-
terwal e.o. van de partij. ,,De nieuwe brede school biedt ons 
de kans om een rijke schooldag te bieden aan álle kinderen 
van Feanwâlden. In deze rijke schooldag komen onderwijs, 
sport, cultuur, muziek en zorg bij elkaar in de vorm van 
dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.”, vertelt 
Willem Wouda namens beide basisscholen. Dorpsbelan-
gen: ,,We zijn blij met het brede onderzoek naar huisvesting 
scholen, zien kansen voor onze dorpen en gaan graag met 
inwoners en gemeente in gesprek!” Na het digitale startmo-
ment, en de inventarisatie van alle ideeën en suggesties in 
februari, gaat de gemeente vanaf maart aan de slag met het 
formuleren van de doelen en de uitwerking van de plannen. 
De aanbesteding van de bouw van de brede school is in 
2023. Een jaar later gaat volgens de globale planning de 
schep de grond in.

We zijn reuzebenieuwd naar de ideeën en suggesties
De werkwijze is anders dan voorheen. ,,Meestal komt de 
gemeente met een plan en daar mogen de inwoners op 
schieten. Nu is het andersom”, aldus huisvestigingsadviseur 
Wortelboer. ,,We hebben nog niks. Breng je idee in!”, zo 
luidt z’n oproep. ,,Waar zitten de deskundigen over Feanwâl-
den? Die zitten ín Feanwâlden”, geeft Wortelboer aan over 
het belang van de lokale knowhow. ,,Het is beter om inbreng 
vanuit het dorp te krijgen dan vanuit de gemeente. Als de 
inwoners nou zoveel mogelijk ideeën aandragen en wensen 
kenbaar maken, kan Feanwâlden nóg mooier, aantrekkelijker 
en leefbaarder worden.”

Na de startbijeenkomst ideeën?  
Op www.dantumadiel.frl/feanwalden staat een formulier 
die u en jij kunt gebruiken om het idee toe te lichten. 
Mail het ingevulde formulier naar: 
feanwalden@dantumadiel.frl.  Of laat het achter in de 
ideeënbus. De ideeënbus komt de hele maand februari 
te staan bij supermarkt PLUS Visser aan de Koemarkt in 
Feanwâlden. Daar liggen ook formulieren bij.

Een speciale oproep aan de jongeren
Wethouder Gerben Wiersma roept de jeugd ook op om 
de komende tijd van zich te laten horen. Wiersma hoopt 
dat de jongeren op 31 januari aanschuiven bij de digitale 
infoavond en in februari met tal van ideeën en sugges-
ties komen voor de korte en langere termijn. ,,Dit is jullie 
kans”, aldus de wethouder over het grote belang om 
zich te manifesteren. ,,Diverse jongeren staan misschien 
aan de voorkant van een gezinssituatie. Het gaat ook om 
hún toekomst, over hoe het dorp er in toekomst uit komt 
te zien.”


