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Reacties die per mail zijn binnengekomen 
 

Nr Them
a 

Idee 

1 1,2,3, 
5 

As heit fan jonge bêrn sjoch ik yn elts gefal it folgjende foar my: 

• Sawysa in brede skoalle, mei lege drompels nei 
soarch/keunst/lêzen/kreativiteit/sport/musyk/natoer/ûndersyk. dus mei bêrngerjochte funksjes: 
byb, musykskoalle, atelier, fablab, sporthal, etc. 

• Kwa berikberens sil der romte weze moatte foar 30-50 auto's om te parkearjen en hinne en 
wer te riden. Dat kin net oeral, dus it sil al gau by de sportfjilden komme. Dat is ek bêst, 
salang't it mar net te massaal, sletten of omjouwingsfrjemd wurdt. 

• Net tefolle by inoar harke wolle: teaterseal of deibesteding, jeugdsoos of hûsartsepost meitsje 
dat it minder 'fan de bêrn/foar de bêrn' fielt. Minder fertroud en feilich. Dus krityske karren yn 
meitsje en goed besjen wat kwa berikberens better midden yn it doarp (plak fan de Mienskip 
yn gearwurking mei tsjerke) kin. Dêr passet wer mear in soart doarpshûskeamer en 
kursusromte. leafst mei kafeefunksje en terras. Dat wolst hjir by de skoalle eins net oerdeis. 

• Mar de jeugdsoos moat seker in plak krije, dus of yn dizze omjouwing (oare kant 
parkearterrein, tichter by de skatebaan) of yn doarpshûs yn it sintrum. Faaks ûnderskied 
tusken 18- en 18+ -jeugd. 

• In romte foar 300+ minsken passet hjir net. dat brûkst as skoalle folle minder faak as bygelyks 
in tsjerke, dus dat kinst better midden yn it doarp sette. 

• fierder sa ljocht en grien mooglik hâlde. net al te rjocht en sljocht. 
 
 
2e mail, aanvullend: 
 
Suggesties voor één multifunctioneel schoolgebouw in Feanwâlden    
Ik denk dat de grootste bottleneck voor de locatie van het nieuwe gebouw de ruimte voor het verkeer en 
de buitenspeelruimte is. Als we accepteren dat op de huidige locatie van Frissel of Theun de Vries een 
verdieping hoger gebouwd kan worden, kan er al een hoop qua binnenruimte, maar het aantal auto’s 
van beide scholen gecombineerd, wordt dan moeilijk te verwerken. Ook wordt het erg puzzelen met zo 
veel kinderen op één schoolplein.  
De locatie bij de sportvelden heeft een paar dingen vóór: het laagdrempelig beschikbaar maken van 
sportactiviteiten, waardoor de leerlingen meer in beweging gehouden worden, en een rijkere schooldag 
op één plek aangeboden kan worden. Ook de buitenruimte die op het plein gerealiseerd kan worden is 
aanzienlijk, en het nodigt natuurlijk uit tot een gebouw met veel verschillende functies en gebruikers, 
waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden. Bovendien zou het dorp misschien een 
volwaardige sporthal kunnen krijgen, waardoor verenigingen die voor de jeugd toegankelijk moeten 
blijven (bijv de gym- of judovereniging) minder snel naar buiten het dorp zouden verhuizen.  
 
De nadelen zijn alleen óók aanzienlijk: Door minder centraal te gaan zitten, zijn meer ouders geneigd 
hun kinderen met de auto te brengen, waardoor het verkeersprobleem groter wordt. Zeker voor 
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bewoners van Feanwaldsterwâl komen Noardburgum of Hurdegaryp steeds meer in beeld als 
alternatieven. De binding met sportverenigingen wordt potentieel sterker (zeker als sportverenigingen 
terug naar het dorp komen, mede afhankelijk van hoeveel er in de sportfaciliteiten geïnvesteerd wordt)  
maar dat zegt natuurlijk weinig over andere invullingen van een rijke schooldag: te denken valt aan 
creatieve, muzikale, bibliothecaire en technische faciliteiten.  
 
Door veel verschillende verenigingen en gebruikers naar één locatie te halen, bestaat het risico dat er 
een efficiënt gebouw ontstaat wat voor de leerlingen echter niet meer echt als hun plek voelt. Naarmate 
ze er overdag of ‘s avonds meer vreemde gezichten tegenkomen, zijn het mogelijk juist de introvertere 
kinderen die minder van zichzelf zullen laten zien. Een lage drempel is dus niet per se een plus. Maar in 
sommige opzichten is het wel noodzaak, omdat voor ouders zonder auto of kwetsbare gezinnen de weg 
naar een consultatiebureau of sociale zorg anders langer en moeilijker wordt. Dergelijke ouder- en 
kindgerichte zorg zie ik dus het liefst wel in hetzelfde gebouw, mogelijk met een eigen ingang. 
 
Een belangrijke overweging voor mij is het betrekken van een BSO in het schoolplan. Dit lijkt mij een 
beslissende factor als je een rijke schooldag wilt creëren. Tegelijkertijd zijn de twee grotere BSO’s die 
Feanwâlden nu heeft, voorzien van een uitgebreide buitenruimte die ouders niet graag vervangen zullen 
zien door een tegelplein. Als er een BSO in hetzelfde gebouw kan komen, is een avontuurlijke 
buitenruimte dus wel een vereiste, onafhankelijk van de locatiekeuze. 
 
Eigenlijk zie ik twee scenario’s:  
1)Er wordt in verband met bereikbaarheid, beschikbare ruimte en het zo veel mogelijk combineren van 
faciliteiten gekozen voor een locatie noordelijk van de parkeerplaats van de sporthal. Dit is waar MFC 
de Hoants voor pleit, waarmee ze terecht of onterecht de strijd aan willen gaan met de mensen van 
MynSkip. Ik zeg misschien wel onterecht omdat het mij niet handig lijkt om alle mogelijke functies in één 
gebouw te stoppen. Dan is de school veel minder van de leerlingen en dat gaat ten koste van de 
introvertere leerlingen die dan bovendien niet meer het alternatief van een school op een rustigere 
locatie kunnen kiezen. Mocht er dus voor deze locatie gekozen worden, dan hoop ik op een combinatie 
van kind- en ouder-gerichte activiteiten en (in ieder geval overdag) niet veel meer dan dat. De 
huiskamer-/ontmoetingsplek voor ouderen kan wat mij betreft beter in het hart van het dorp gerealiseerd 
worden. Een volledig meegaan met het plan van de Hoants polariseert volgens mij de verhoudingen in 
het dorp onnodig. 

 
2) Nieuwbouw op de locatie van de huidige Dr. Theun de Vriesskoalle, mogelijk door gebruik te maken 
van een deel van het park, de locatie van het tankstation en de oude meesterswoning. Dat zou er dan 
ruwweg zo uit kunnen zien bij een gebouw van zo’n twee verdiepingen hoog. Aan de stationkant kan op 
de doodlopende Juliusstraat dan een rotonde gerealiseerd worden voor het autoverkeer, en aan de 
sporthalkant kan het tankstation gebruikt worden voor parkeerplaatsen. Dan is de bereikbaarheid 
samen met de rondweg tussen spoor en park in hopelijk voor auto’s afdoende, en voor fietsverkeer een 
stuk beter/uitnodigende dan bij de sporthal, aangezien het station voor forenzende ouders dichterbij is, 
en de locatie voor ouders vanuit Veenwoudsterwal ook befietsbaar blijft. Bijkomend voordeel is dat de 
school dan echt een visitekaartje van het dorp is, in tegenstelling tot de meer weggestopte locatie bij de 
sportterreinen.  
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Nadeel is dat de rijke schooldag iets minder laagdrempelig op sport georiënteerd kan worden, want er 
zal wat afstand afgelegd moeten worden richting de sportvelden. Maar díe drempel is niet de enige die 
verlaagd moet worden: ook muziek, kunstzinnige vorming, techniek en ontwerpen, toneel, natuur, 
voeding/koken en een bibliotheekfunctie kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Dat neemt niet 
weg dat de sportfaciliteiten in het dorp echt aan een update toe zijn om de toekomstbestendigheid van 
sportverenigingen zeker te stellen. Maar de vraag is of het dorp er beter van wordt om die behoefte 
bepalend te laten zijn voor de locatiekeuze. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de paar honderd meter 
naar de sporthal geen onoverbrugbare hindernis is voor een sportieve rijke schooldag. Vanuit het 
oogpunt van een liefst fietsende en forenzende ouder vind ik dit dan ook een levensvatbaar alternatief. 
Een nieuwe sporthal en dorpshuis in het dorpshart hoeven hier niet mee te concurreren om geld, 
integendeel. Feanwâlden (en Dantumadiel) zal al die faciliteiten nodig hebben gezien de te verwachten 
groei van het dorp. 
 

 
2 2,3 Met grote belangstelling hebben wij de digitale startbijeenkomst gevolgd rondom een brede school 

voorziening voor Feanwâlden e.o. 
Kids first is als kinderopvang met alle opvangsoorten op dit moment een belangrijke speler in de voor 
en naschoolse voorziening in o.a. Feanwâlden. 
Een rijke schooldag biedt kansen voor alle kinderen. Talenten moet je als kind ongeacht je achtergrond 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 
Kids First ziet zichzelf als een belangrijke partner in een voorziening waar school, sport, cultuur en 
kinderopvang samen komt. 
Graag participeren wij mee in de ontwikkeling van de toekomstige brede school. 
In eerdere plannen is er een intentieverklaring met de scholen tot stand gekomen. 
 
In de 3 noordelijke provincie hebben we op diverse plaatsen een zelfde traject mogen meemaken met 
een rede school of IKC als prachtig resultaat.  
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Graag nemen we deel aan de verdere ontwikkeling en hopen we dat de dorpsgenoten ook het belang 
van voor en naschoolse voorzieningen in een brede school als prioriteit aangeven. 

3 2,4 Mijn idee over de plaats van de te bouwen school is achter de schierstins met de 
mogelijkheid om een gedeelte van de pastorietuin te gebruiken. Hiermee zou 
onafhankelijk van de schooltijden gebouwd kunnen worden. Deze plek ligt zeer 
centraal in Feanwâlden. 
Behalve een schoolgebouw zou het een MFC moeten worden, waarin van jong tot 
oud, hierin een weg weet te vinden. Zoals het woord MFC al zegt zou het gebouw 
multi functioneel kunnen zijn. 

4 2 Ls, 
Ik heb met interesse gekeken naar uw uitzending maandagavond. 
Hierbij mijn idee voor het combineren van zorg en onderwijs in het nieuwe gebouw: 
Wij zijn Zintijn, een team van 7 logopedisten en leerstijl coaches, en hebben een vestiging aan de 
Koemarkt in Feanwâlden waarin we kinderen en volwassenen zien met communicatie en taalproblemen 
uit de gehele regio/provincie. We hebben 5 vestigingen in Noard East- Fryslan. 
De beide scholen in Feanwâlden hebben al meerder keren aangegeven dat ze ons graag als logopedist 
binnen de school zouden willen zien. Dit mn voor de NT2 leerlingen. Omdat we net flink hebben 
geïnvesteerd in een prachtig pand aan de Koemarkt is het voor ons niet wenselijk en haalbaar totaal 
over te gaan naar de Brede school. Maar dat is ook niet nodig: we willen heel graag de samenwerking 
nog meer versterken en dat kan ook anders: 
Idee is om bv. een dagdeel per week onze zwakke taal-kinderen uit de regio (een- op -een of in 
groepjes)  te gaan onderzoeken en behandelen op de Brede school. Zo kunnen we korte lijnen houden 
met de leerkrachten/ IB er en steeds overleggen. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekering dus 
kost de school geen geld. Echter, we zitten wel aan eisen vast vanuit de zorgverzekeraar: er moet een 
wasbakje zijn in de kamer, de kamer moet een bepaalde afmeting hebben en een eigen ingang , los 
van de schoolingang, ouders moeten aanwezig kunnen zijn.  
Het mes snijdt dan aan twee kanten: de school heeft een extra expertise in huis, wij zorgen voor een 
gekwalificeerde logopedist en goed materiaal en betalen de bijscholing en zorgen voor het loon van de 
logopedist, de gemeente faciliteert de ruimte. Deze ruimte kan uiteraard de andere dagen gedeeld 
worden met andere disciplines. 
Onze wachtlijst is erg lang (zoals overal in de zorg) en het tekort aan logopedisten is erg groot. We 
vinden dit idee dan ook vooral interessant omdat we, als we onder 1 dag zitten, de samenwerking 
krachtiger kunnen maken. 

5 alle Ideeën Brede school Feanwâlden 
Schoolgebouw:  
- Goed bereikbaar 
- Verkeersveiligheid (parkeren / kinderen die lopen / fietsen) 
- Ruime buitenruimte. Ruimte voor groen, bomen, ‘natuurlijk spelen’. Dit is nog belangrijker 
 mochten KDV/BSO/PSZ ook in het gebouw komen.  
- Consultatiebureau (JGZ) in het gebouw  
- Medewerkers van gebiedsteam aanwezig (afstemming onderwijs – zorg) 
- Uitgebreide bibliotheek – mogelijk ook uitbreiden bibliotheek voor volwassenen? 
- Ruimte voor muzieklessen van buiten 
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- Drama lokaal – met een podium etc. 
- Goede sportfaciliteiten – binnen en buiten in de buurt 
- Duurzaam bouwen 
- Vriendelijk voor prikkelgevoelige kinderen (beeld en geluid): Niet te veel beton en glas (viel mij 
 in negatieve zin op toen ik filmpjes aan het bekijken was van campus Damwâld). Zo veel glas 
 is voor prikkelgevoelige kinderen een ramp. Daarnaast zijn glas en beton voor de akoestiek 
 niet echt bepaald bevorderlijk.  
- Inclusief gebouw: iedereen moet zich er prettig voelen. Wat mij betreft hangt bijvoorbeeld de 
 regenboog vlag 365 dagen per week voor het gebouw.  
 Voor het dorp (kan in schoolgebouw, maar kan ook goed ergens anders) 
- Jeugdsoos/gebouw voor jongeren (12+) 
- Ruimtes voor het houden van kleine vergaderingen 
- Ruimte voor het houden van grote vergadering (jaarvergaderingen verenigingen, een 
 voorstelling van Tryater, Sinterklaasfeest etc.) Mogelijk ook kerkdienst? 
- Een gezellige ruimte inclusief bar. Waar je na kan praten na een vergadering, overdag kunnen 
 mensen hier zitten met een krantje, aan de grote leestafel in het midden, plek voor activiteiten 
 voor ouderen, etc. Eetcafé sfeer – zou wel mooi zijn in het centrum van het dorp. Met uitzicht 
 op het haventje in het centrum. Bij mooi weer ruimte hebben voor een terras. 
Centrum: 
- Het haventje aanleggen in het centrum (plek De Mienskip). Alleen al voor de sfeer in het 
 centrum. Zie plan MynSkip.  
Spoarpark: 
- De koepel (groenpaviljoen) die nu bij de koemarkt staat, opknappen en plaatsen in het 
 Spoarpark. Daar kunnen mensen even gaan zitten en bij warm weer zit je er lekker in de 
 schaduw. 
- Een fontein in de vijver  
- Kunst in het park – sculpturen 
- Uitbreiden van speelmogelijkheden kinderen (zie originele plan) 

6 1,3,5 Sport: 
Gymzaal is onvoldoende voor volleybal, korfbal en voetbal. 3 velden nodig. 
Dorpshuis: 
bij het plan betrekken. 
Budget: 
moet van 7,5 miljoen naar 12 miljoen (zelfde als Damwald) 
Inrichting: 
Begin dorpsstraat is een racebaan, herinrichten, kruizing en verkeer afremmen. 

7 5 Gezien onze leeftijden n.m 70 en 71,en wij wel kleiner willen gaan wonen en  graag in Feanwâlden  
willen blijven,al vanaf 1978woonachtig in ons dorp, stellen wij het volgende voor. 
Ter hoogte Talma Hus naar de richting Chinees en stuk van het grote spoorpark te benutte voor b.v. 
knarrenhof of appartementen . 
Deze locatie is volgens ons heel geschikt n.m. dichtbij trein en bus,en niet al te ver van het 
winkelcentrum. 
Dit kan ook van belang zijn voor de jonge generatie vanwege het vrij komen van woningen. 
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Mede ook gezien de ontwikkelingen in Burgum en Hurdegarijp stations gebied voor 55+,zou dit voor 
ons dorp niet misstaan. 

8 1,2,3,
5 

Hierbij onze voorstellen wat betreft 
nieuwbouw scholen etc. en vrijkomen/bestemming van bestaande gebouwen en locaties.  
 
De beide scholen kunnen worden ondergebracht in een nieuw gebouw met sportaccommodaties op de 
locatie bij de huidige en mogelijk te integreren (nieuwe) sporthal. 
 
De vrijgekomen locatie van Cbs De Frissel kan nu heel goed worden omgebouwd tot Mfc. Dichtbij alle 
nodige voorzieningen in het centrum van het dorp.  Met veel parkeerruimte, een voordelige optie. 
 
Als bewoners van De Hagedoarn wensen we absoluut geen hoogbouw op deze locatie, zo vlak achter 
onze tuinen. Vooral niet i.v.m. privacy en wegnemen van (zon)licht. 
 
De vrijgekomen locatie van de Obs Theun de Vriesskoalle zou voor woningbouw gebruikt kunnen 
worden. 

9 1,2,3 Ik reageer even op het onderwerp brede school. 
Ik hoop dat jullie kiezen voor een brede school met alle voorzieningen waar iedereen plezier van heeft. 
Een grote zaal voor de kinderen om in te sporten, en waar avonds toneel of andere  feesten kunnen 
gebeuren 
Waar het inloop centrum in kan en vergader ruimtes 
Dus niet de MIENSKIP  verbouwen, dat kost handen vol geld en we hebben er niks aan. 
De commissie roept wel dat iedereen het er mee eens is, maar dat klopt niet. 
Als er goeie uitbater  in zit kan het veel geld opleveren 

10  Naar aanleiding van de digitale bijeenkomst op 31 januari over de ontwikkeling in Feanwâlden wil ik u 
graag het volgende meedelen;  
 
De bouw van een brede school juich ik van harte toe, steeds minder leerlingen in het basisonderwijs 
maken een samensmelting van beide bestaande basisscholen m.i. noodzakelijk. Om te voorkomen dat 
sentimenten straks een rol gaan spelen is mijn voorstel om de brede school niet op de locatie van een 
van de bestaande scholen te bouwen. Een hele nieuwe locatie heeft mijn sterke voorkeur.  
 
Als nieuwe locatie voor een brede school zou ik de mogelijkheid om deze op de bestaande sportlocatie 
te bouwen zeker onderzoeken. De wens van de scholen om de leerlingen na schooltijd in de 
gelegenheid te stellen om met sport, cultuur en muziek kan dan optimaal worden benut.  
 
Bij een brede school hoort ook een voorziening voor bewegingsonderwijs. Ik wil met klem stellen dat 
een gymlokaal mogelijk wel voldoet aan de wensen van het onderwijs maar voor de sportverenigingen 
in het dorp absoluut ontoereikend is. Als de huidige sporthal plaats moet maken voor een gymlokaal 
betekend dit zeer waarschijnlijk de doodsteek voor een aantal verenigingen in het dorp.   
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Een brede school kan mogelijk heel goed gecombineerd worden met een MFC waar ons dorp al heel 
lang op wacht. Ook een combinatie met de kantine van de voetbalvereniging lijkt mij zeker de moeite 
van het onderzoeken waard.  
 
Als het huidige sportterrein de locatie wordt voor een brede school is tijdig en intensief overleg met de 
sportverenigingen strik noodzakelijk. De sportverenigingen willen graag met de gemeente om tafel om 
ideeën en wensen te bespreken.  
 
Dan nog even over de mogelijk vrij te spelen locaties van de Frissel en de Theun de Vries. Ik zou het 
bijzonder op prijs stellen als 1 locatie wordt gebruikt voor de bouw van tiny houses, dit voorziet in mijn 
ogen zeker in een behoefte. De andere locaties zou gebruikt kunnen worden voor de bouw van 
starterswoningen. 

11 1,2,3,
5 

Inventarisatie Kansen Nieuwe School Feanwâlden 
 
1. Vroegtijdig kijken naar beheermodel (à la campus Damwâld) 
2. Vroegtijdig oprichten van eventuele beheerstichting (lessons learned campus  Damwâld) 
3. Combinatie maken met binnen- en buitensport (daardoor voorkeur voor locatie  Hoantserid) 
4. Veilige fietsroutes naar nieuwe school: autoluwe straten, fietspaden met voorrang, 
 eenrichting verkeer, slimme tút en d’r út voorziening. 
5. Flexibele capaciteit door lokalen om te zetten in appartementen / kantoren of vice versa 
6. Popbunker onder school, tevens geschikt voor jeugdsoos en kleine evenementen 
7. Aula in school, tevens geschikt voor bijeenkomsten en vergaderingen 
8. Lokalen voor muziek, dans, kunst, techniek; tevens openstellen voor muziekschool, 
 verenigingen en hobbyclubs  
9. Sporthal vernieuwen en combinatiegebruik met school en verenigingen. Ruimte voor 
 grotere bijeenkomsten en evenementen 
10. Aparte hal en/of ruimte voor turnen, tafeltennis, judo,    
11. kleedkamers combineren met binnen en buitensport 
12. Kantine multifunctioneel maken als ontmoetingsruimte voor senioren, scholieren, 
 sporters 
13. Buitensport uitbreiden met atletiekvoorzieningen: verspringen, hardlopen, etc. Atletiekbaan die 
 ’s winters eventueel ijsbaan kan worden 
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14. Kunstgrasveld zodat scholen en verenigingen langer van veld gebruik kunnen  maken 
Tút en d’r út 

 
Schoolplein 
 

 
 

   
 
 

12 1,2,3 Een brede school met daarbij een sportvoorziening die even groot is als de huidige sporthal.  
Een gymnastiekvoorziening is veel te klein voor het dorp Feanwâlden, zeker nu er een uitbreiding van 
het dorp gepland staat in De Bosk, maar ook zonder die uitbreiding is een sporthal noodzakelijk! 
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Bewegen is ontzettend belangrijk voor de gezondheid. Daarom moet het aanbod in het dorp groot 
genoeg zijn. 
De sportverenigingen die er zijn moeten worden gesteund en ieder geval mogelijkheden hebben 
aanbod in eigen dorp te brengen. 
 
Deze sporthal kan bij de school gebouwd worden, zodat overdag de kinderen van de scholen gebruik 
kunnen maken van deze voorziening. Ook mooi is het als er een Buitenschoolse opvang gerealiseerd 
wordt, zodat de kinderen die naar deze opvang gaan ook kunnen bewegen, c.q. sporten al of niet in 
verenigingsverband. 
 
 
Daarnaast zou het multifunctioneel centrum met een grand café en bibliotheek een plek bij de brede 
school en sporthal moeten krijgen, zodat het een ontmoetingsplek voor alle inwoners kan zijn. 
 
Neem daarvoor contact op met de werkgroep die al heel ver is met de ontwikkeling van een 
multifunctioneel centrum. 
Het is toch te gek voor woorden dat jullie een procedure voeren tegen deze groep in plaats van de 
samenwerking te zoeken. 
Ik hoop dat dit de komende tijd nog goed gemaakt gaat worden! 

13 1,2,3,
4,5 

Ontmoeten 
Eerdere plannen voor een MFC annex Buurthuis zijn jammerlijk mislukt. We hoeven het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. een werkgroep met ideeën en daadkracht was al een eind op weg. Mij lijkt: de 
strijdbijl begraven (sowieso te gek voor woorden dat burgerparticipatie en -initiatieven zo slecht omarmd 
worden door de gemeente). Een Buurthuis annex café is het best op zijn plaats in het centrum van het 
dorp. Een combinatie met een bibliotheek, inloopvoorzieningen, cursusruimten en lokalen/ruimtes voor 
verenigingen ligt voor de hand.  
Mocht het (helaas) in het centrum niet lukken, dan is de tweede keus samen met de voorziene brede 
school, wellicht op een andere plaats.  
 
Leren 
Voor cursussen ed. zie hierboven. Bij de ontwikkeling van een brede school is het belangrijk ook de 
verkeerssituatie gelijk in de plannen mee te nemen. Dat geldt voor loop- en fietsroutes voor de 
leerlingen en voor een autoluwe schoolomgeving. Zo wordt lopen en fietsen gestimuleerd en brengen 
en halen met de auto ontmoedigd. Parkeren op afstand van de school. 
 
Sporten 
Bewegen in het spoorpark: jeu de boules, basketbal, beweegtoestellen voor jong en oud etc. 
 
Recreatie 
Haventje bij de Mienskip voor roei-/elektrobootjes. Het buurthuis/café van de Mienskip in nieuwe 
plannen of anders de bakker een terrasje... 
 
Inrichting van het dorp 
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De invalsweg Súderwei is prachtig geworden, maar....de snelheid van een groot deel van het 
autoverkeer ligt gemeten en daarmee bewezen veel te hoog. Fietsers rijden aan beide kanten op de 
fietspaden in beide richtingen en moeten mengen met wandelaars en honden. Maatregelen om de 
snelheid te verlagen zijn noodzakelijk. 
De looproute vanaf de Súderwei naar het station is onhandig en betekent ver omlopen. Een 
olifantenpaadje faciliteren en inrichten is beter dan zoals nu de route afsluiten met een kostbaar 
hekwerk. 

14 1,2,3 Al jaren wordt er gepraat, overlegd, gesteggeld en ruzie gemaakt over de invulling van de openbare 
functies in Feanwâlden. Wat, waar en hoe zijn telkens terugkerende onderwerpen. Het uiteindelijke 
resultaat: niks. 
 
Nu is er een kans dat in 1 keer op te lossen. Een dorp als Feanwâlden verdient een goede school, een 
goede sportvoorziening (en dat is geen simpel gymzaaltje) en een multifunctioneel centrum (MFC). Dit 
zijn drie essentiële functies voor de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap. 
 
Het was de bedoeling een MFC in het centrum van Feanwâlden te realiseren maar dat is om 
verschillende redenen niet gelukt. Ook de exploitatie bleek een probleem. 
 
De oplossing is simpel. Concentreer deze drie functies (school, sport en MFC) op 1 plek. Bouwkundig 
kun je dan behoorlijk besparen en wat betreft exploitatie (en dat is op de lange termijn een grote 
kostenpost) ben je ook veel goedkoper uit. 
 
Gemeenschappelijke vergaderruimte kan worden gebruikt door de school, door sportverenigingen, 
dorpsverenigingen e.d. Een kantine is bruikbaar als onderdeel van het MFC maar ook bruikbaar door 
sportverenigingen. De sportzaal (met de afmetingen van de huidige sportzaal) kan worden gebruikt door 
de verschillende sportverenigingen en voor gymnastiekles. 
 
Waar? Breek de huidige sporthal af en realiseer in dat gebied bovengenoemde functies. 

15 1,2,3,
5 

Wij zijn blij dat de toen aangeboden geld voor verbouwing voor de Mienskip niet is doorgegaan, het mfc 
zou dan midden in het dorp tegen woonhuizen aangebouwd worden, dat was vragen om problemen! 
Jeugd moet de ruimte hebben en wees nou eerlijk niemand staat er op te wachten dat er steeds door 
omwonenden geklaagd wordt over overlast, de omwonenden niet en zeker de jeugd ook niet!  
 
Nu het geld voor dorp er nog ligt, kan dit veel beter geïnvesteerd worden in een nieuwe sporthal op de 
plek waar nu de oude sporthal staat, met daarbij de scholen en eventueel een ontmoetingsplek voor de 
jeugd. Daar is de ruimte en daar liggen de mogelijkheden. 
 
Zo'n groot dorp als Veenwouden verdient dit ook. Nu sporten in omliggende dorpen.. ... voor volleybal 
moet onze jeugd uitwijken naar een ander dorp, ook belastend voor de ouders die moeten ze weer 
brengen en halen, dit moet toch mogelijk zijn in eigen dorp? Dit kan alleen als er genoeg animo voor is, 
een voorwaarde hiervoor is een mooie moderne sportvoorziening. 
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Grote sporthal: 1 grote zaal met tribune voor sporten denk aan korfbal, volley bal en  waar eventueel 
ook muziekconcerten en toneel uitvoeringen gehouden kunnen worden. De scholen erbij alles bij elkaar. 
Het centrum in Damwoude is hiervoor een mooi voorbeeld!  
 
Aan de rand van het dorp waar de ruimte is, hierdoor wordt het centrum ook ontlast met de vele auto 
die her en der staan, wat onveilig is voor voetgangers en fietsers. Het is nu in het centrum al een heel 
gedoe met auto's, ook als er bijvoorbeeld een begrafenis in de Mienskip is dan staan auto's in de 
omliggende straten. Op de locatie van de sporthal is reeds voldoende parkeerplaats. 
 
Braakliggende gebouwen zoals de bibliotheek en oude schoolgebouwen gebruiken om nieuwe 
woningen op te zetten, daar is in Veenwouden wel vraag naar. Eventueel de Theun de Vries school ren 
ontmoetingsplek voor de ouderen realiseren. Dan behoud je het aanzien van oude schoolgebouw en 
zijn de ouderen wat meer in het dorp. Dit is ook mooi dichtbij de Swanneblom. 

16 1,2,3
4,5 

Het lijkt mij erg belangrijk dat er een sporthal komt in Feanwâlden en niet alleen een 
gymnastiekvoorziening.  
Een gymnastiekvoorziening is echt te klein en biedt te weinig mogelijkheden om te voorzien in de 
behoeften. 
Het zou prachtig zijn als deze sportvoorziening bij de school wordt gebouwd, zodat de scholen er ook 
gebruik van kunnen maken. 
Dit zou dan gecombineerd kunnen worden met velerlei voorzieningen, zodat er een mooi centrum in 
ons dorp ontstaat met een school,  
een grand café inclusief bibliotheek en ook een Odensehuis, zodat mensen met dementie langer thuis 
kunnen blijven wonen. 
Zelf was ik betrokken bij de opzet van het tweede Odensehuis in Nederland, nl dat in Groningen. 
Een gezondheidscentrum zou hier ook mooi bij passen. De nieuwste ideeën zijn zogenaamde 
gezondheidshuizen.  
Daar zou van alles georganiseerd kunnen worden onder andere in het belang van een gezonde leefstijl,  
waarbij niet meer uitgegaan wordt van ziekte maar van positieve gezondheid.  
Kijken naar wat nog wél mogelijk is en niet naar de dingen die niet meer kunnen. 
Het zou prachtig zijn als de vaart bij de huidige Mienskip doorgetrokken zou kunnen worden tot in het 
dorp, zodat er een levendige kern ontstaat. 
Ik was lid van de werkgroep MFC Feanwâlden, zo ongeveer  10 jaar geleden.  
De plannen die we toen maakten liepen op niets uit, echt zo  jammer dat er nog steeds niks is. 

Overal om ons heen zie je prachtige centra/MFC’s ontstaan, maar hier is helemaal niks     . 

17 2,3 Ik vind het belangrijk dat er goede sportvoorzieningen beschikbaar blijven in het dorp, daaronder valt 
naast de sportschool minstens een sporthal. Het lijkt me een goed idee de huidige sporthal op te 
knappen en deze te combineren met de brede school. Genoeg ruimte voor parkeren, weinig last voor 
omwoners. 

18 1,5 Geen bandenverbrander of andere milieu aantastende bedrijven in de gemeente. 
 
Subsidie voor zonnepanelen op het dak, dat moet echt flink 
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Meer inloop- en ontmoeting voor de jeugd, niet alleen in de kroeg op zaterdagavond, maar ook overdag 
en `s avonds door de week, met een echte jeugdwerker in het dorp, mag in De Mienskip. 
Meer verkeersremmende maatregelen Stinswei-Haadstrjitte, want nu rijdt iedereen daar 50 of 60 terwijl 
het 30 moet zijn.  

19 5 Er zijn nu al veel mensen van 70+ die hun vaak vrijstaande huis willen verruilen voor een 
leuke seniorenwoning. Een groot aantal is al vertrokken naar omliggende dorpen o.a. 
Hardegarijp en Bergum. Ze nemen hun kapitaal mee. Ook jongeren hebben geen schijn van 
kans hier om in dit prachtige dorp woonruimte te krijgen. Bij de ijsbaan ligt een braakliggend 
terrein. Stuk grond tussen de Freiahof en Veenwoudsterwal.  

 


