
Let op: nr. 1 is het laatste bericht dat wij ontvangen hebben. Dus lees van onder (bericht 62) naar boven (bericht 1) voor de juiste volgorde!   

 

 Bericht Antwoord 

1 In het woord uitzending zat een spellingsfout. De i ontbrak  Bedankt voor de tip! 

2 Graag dien! Feanwalden moat foarut!   Volledig mee eens. 

3 
Worden antwoorden op alle Whatsapp vragen ook ergens gepubliceerd?  

Ja, de antwoorden worden gepubliceerd. Dit vindt plaats op de website 
van de gemeente (www.dantumadiel.frl/feanwalden ) en binnenkort op 
het digitaal platform. 

4 

Op wat voor termijn gat de gemeente in gesprek met bijvoorbeeld de 
sportverenigingen? Planvorming en vergunningentraject neemt veel tijd 
en het is zo maar 2024! 

Na de voorjaarsvakantie vinden diverse gesprekken plaats. 

5 

Komen er werkgroepen waarin verschillende partijen/belanghebbenden 
rechtstreeks mee kunnen praten? I.p.v. een ideeënformulier bij de PLUS 
inleveren?  

 Na het inventariseren van ideeën gaan we met diverse groepen in 
overleg.  

6 
In welke fase worden de scholen erbij betrokken  

De beide scholen zijn er nu al bij betrokken: op dit moment overleggen 
me met de schoolbesturen.  Uiteraard vinden er ook gesprekken plaats 
met de beide teams 

7 

Fraach foar de wethâlder: Mei dizze plannen yn it foarútsjoch liket it my 
tige wichtich om te stimmen op 16 maart. Der binne ek partijen dy t 
graach by Dokkum oanslute wolle. Mar Noardeast besûnicht op hast alle 
foarsjennings yn e doarpen. Hoe grut is de kâns dat in fusje mei Dokkum 
noch roet yn it iten smyte soe foar dizze plannen?  

 Als er een college komt dat wil herindelen met Noardeast-Fryslân dan zal 
dat onderwerp alle aandacht krijgen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
hierdoor de plannen in Feanwalden in gevaar komen maar helemaal 
uitsluiten kunnen we dit niet.    

8 

Eind februari is de sluiting van het inleveren van ideeën. Is er dan wel tijd 
voor de groeperingen om te overleggen  

Ook na de maand februari is er nog ruimte voor overleg. Wij maken 
afspraken met diverse groeperingen in Feanwalden. 

9 

Staat de locatie van de nieuwe campus al vast (sporthal) of kan de 
campuslocatie ook eventueel nog los gezien worden van de 
sporthal/velden? (Bijvoorbeeld dichter bij het park?)  

Over de locatie staat nog niets vast: alle opties staan nog open: samen 
proberen we hier een goede keus in maken 

10 

Hoe foarkomme jim dat der groepen yn it doarp tsjinoer inoar komme te 
stean? dat der in skuor yn e mienskip djipper wurdt.  

Juist door alle inwoners te benaderen krijgt iedereen de kans om zijn/haar 
mening te geven: hopelijk ziet we allemaal de noodzaak om vooral vooruit 
te kijken. Terugkijken is goed om er van te leren, maar niet zo effectief 
om er in te blijven hangen. 

11 Hoe manage je meer werk met best value?  Binnen deze aanbestedingsvorm bestaat in beginsel geen meerwerk.  

12 Een goede plaats voor een MFC (brede school) is achter de Schierstins.  Bedankt voor uw tip! 

13 

Waarom nog 2 scholen? Zelfs ROC Friese Poort en ROC Friesland 
College gaan fuseren.  

Deze keus is aan de schoolbesturen, hier gaat de gemeente niet over! : 
we spelen deze vraag/opmerking door aan de beide schoolbesturen. 

http://www.dantumadiel.frl/feanwalden
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14 
3. oude lokatie Theun de Vries bestemmen voor bejaarden cq ouderen 
woningen.  

Bedankt voor uw tip! 

15 

Is er qua aantal kinderen nu en in de toekomst nog ruimte voor een 
openbare en christelijke school? Of moet nu de keuze al gemaamt 
worden voor 1?  

Deze keus is aan de schoolbesturen, hier gaat de gemeente niet over! : 
we spelen deze vraag/opmerking door aan de beide schoolbesturen. 

16 Iens mei Wouda ! Zie 18) 

17 Die mis ik  Zie 18) 

18 
Waar is de directeur van PCBO ?  

Binnen de beide scholen is afgesproken dat de heer Wouda optreedt 
namens het onderwijs (dus namens beide scholen) 

19 
idee: 1. lokatie brede school bij sporthal 2. oude lokatie frissel woningen 
voor jeugd cq starters.  

 Bedankt voor uw tip! 

20 

Kan een rijke school alle kinderen ontvangen of wordt het een brede 
school met twee besturen etc?  

 Deze keus is aan de schoolbesturen, hier gaat de gemeente niet over! : 
we spelen deze vraag/opmerking door aan de beide schoolbesturen. 

21 School is ook een leuk ding!   Uiteraard: en dan ook graag in een “leuk” gebouw 

22 

De aannemer wordt beoordeeld op feiten uit het verleden. De campus in 
Damwald en de brede school is de Westereen is gebouwd door 
DijkstraDraisma. Is de aannemer daarmee al bekend?  

 Nee, deze wordt via een openbare inschrijving geselecteerd.  

23 

is het ook een gevaar dat een (groterre aannemer ) meer in zijn mars 
heeft op deze plannen te maken? Zodat een lokale kleinere aannemer 
niet de kans krijgt om te bouwen terwijl deze misschien wel beter is ?  

 Groot of klein is niet het criterium: opgedane ervaring met dergelijke 
projecten is van belang in de selectie. 

24 

Is bij de best value aanpak ruimte om te bouwen met maximaal 
hergebruik van bestaand bouwmateriaal en duurzaam ruimte- en water 
gebruik?  

 Ja, duurzaamheid is een van de voorwaarden: hierbij is de 
duurzaamheid bij de realisatie van het gebouw, maar ook tijdens het 
gebruik van het gebouw van belang. Tenslotte is het een doelstelling om 
materialen te gebruiken die ook veel later hergebruikt kunnen worden 

25 
Word het een duurzame school?  

Ja, vanaf 2023 is het de verplichting om duurzame gebouwen te hebben: 
we sorteren hierop voor. 

26 

Het dorpshuis integreren in/bij de brede school, niet in de Mienskip!!! 
Alles op de plek van de sporthal!  

Bedankt voor uw idee 

27 Gebouw met thuis kunnen zijn voor alle leeftijden  Prima voorstel, gaan we in de plannen betrekken 

28 Cursussen omgaan met de pc  Prima voorstel, gaan we in de plannen betrekken 

29 

We kunnen er ook een gezondheidshuis in vestigen Gericht op preventie 
maar ook op bijv eenzame mensen enz enz  

Prima voorstel, gaan we in de plannen betrekken 
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30 

Cmpus Damwald wordt aangehaald ls mooi voorbeeld, waarom dan in 
Feanwalden praten over. Een gymzaal en niet over een sporthal zoals in 
voorgenoemde campus?  

Alle optie met betrekking tot de sport liggen nog open. Als de sporthal  

31 Mogen de leerlingen mee helpen de aannemer te kiezen?   Niet de aannemer. Maar ze mogen wel meedenken over het ontwerp. 

32 

Het beste is om alles in de Sporthal te concentreren, een 
ontmoetingsplaats voor iedereen. Sport, scholing, gezelligheid komt dan 
samen in Ã©Ã©n gebouw. Ook de locatie is beter omdat er dan geen 
overlast voor de gemeenschap zal zijn.  

Bedankt voor uw idee 

33 
Uitbreiding van het park met de grond waarop nu de Theun de 
Vriesskoalle staat.  

 Bedankt voor uw idee 

34 

Met het Transferium heeft Feanwalden een mooie centrumfunctie, 
aantrekkelijk om te wonen. Dan verdient het dorp toch minimaal een 
multifunctioneel gebouw zoals in De Westeen?  

 We proberen een of meer voorzieningen te realiseren waarin de functies 
waaraan het dorp behoefte heeft aan te kunnen bieden. 

35 Dorpshuis toevoegen   Zie 53 

36 Bij de IJsbaanstraat?   Bedankt voor uw suggestie. 

37 Hoe wordt dit aanbesteed?   Via de BVP-methode 

38 

Een aantal jaren geleden is er in de Skierstins ook al een keer een 
inloopavond geweest, is hier destijds iets mee gedaan? Zijn deze ideeen 
er nog?  

 Zie 62 

39 

Buiten de lijnen gedacht: Een groot geheel Scholen, mfc enz op de plek 
waar nu de frissel staat Een groot gebouw verbonden aan de mienskip 
met een haven waar het omheen ligt  

 Een creatieve gedachte, dank daarvoor 

40 
Staat sloop van de oude scholen al vast of is hergebruik ook 
bespreekbaar  

Hierover staat nog niets vast: is (o.a.) afhankelijk van de behoefte die uit 
de raadpleging volgt 

41 

Hoi! Ik liep deze week in ons mooie nieuwe park, bij Talma Hûs is op dit 
moment heel veel groen en veel ruimte, hier zag ik al een hele mooie 
school voor mij. Midden in het dorp, op loopafstand van het station, 
makkelijk voor de medewerkers en evt andere gebruikers.  Dochter van 9 
lijkt het heel leuk om een verdieping boven op de Frissel te zetten. 

 Misschien inderdaad een idee om een er etage op te plaatsen, maar dat 
hangt ook sterk van de planologische mogelijkheden en uiteraard: van de 
ideeën die in het dorp leven! 
In ieder geval wel een creatieve ingeving van uw dochter! 

42 

We.. willen voor de schoolkinderen een veilige omgeving. dat betekent 
niet alles op één hoop willen gooien. Kijken wat niet ten koste gaat van 
het thuis-/eigenaars-gevoel van de kinderen. Bijv niet combineren met 
dagbesteding of jeugdsoos. wel combi met 
bieb/sport/creativiteit/muziek/zorg voor zover kindgericht.  

Het onderwijs staat centraal. Combinatiefuncties zouden kunnen, maar 
mogen niet ten koste gaan van de onderwijsbeleving van de kinderen.  
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43 
Hoe zeker is het dat de aanbesteding in 2023 is en in 2024 de schep in 
de grond gaat?  

 Het is een planning: we proberen deze te halen, maar we kunnen 
hierover (helaas op dit moment) geen garanties geven. 

44 

Schoolgebouwen benutten voor woningbouw is optie? Rekening houden 
met demografische ontwikkelingen en evt. woningbouwopgave.  

 Een prima gedachte, dank daarvoor 

45 Er zouden vrijwilligers moeten worden geworven voor allerlei activiteiten   Van harte mee eens! 

46 

Op de plek van de OBS kunnen levensloop bestendige woningen komen 
te staan , voor senioren. Dan komen er veel eensgezinswoningen vrij in 
ons dorp!  

 Wellicht invulbaar (zie ook 40): dank voor uw idee. 

47 

We hadden destijds bepaald dat het mfc midden in het dorp moest komen 
Niet iedereen was het daar mee eens Er was angst voor tekort aan 
parkeerplaatsen enz met name de bewoners van een straat richting 
buitenveld zag dat niet zotten Maar goed ik denk dat het mooi is dat het 
midden in het dorp zou komen Maar heb geen idee waar dat zou kunnen 
Op de plek van de scholen? Zal ws niet kunnen want is wel mooi als het 
ruim is.  

 Deze overwegingen zullen we zeker samen moeten maken. 
Samen de behoefte formuleren en samen zoeken naar een (hopelijk voor 
iedereen) passende oplossing! 

48 

Het lijkt me zinvol een grotere sportvoorziening dan alleen een gymzaal 
bij de school te maken, zodat ook de sportverenigingen er savonds 
kunnen sporten. Dan hoeft er niet geïnvesteerd in de sporthal. Minimaal 2 
volleybalvelden.  

 Dank voor deze uiteenzetting: deze opgaaf zal ook met de 
sportverenigingen besproken gaan worden: waar is behoefte aan en hoe 
maken we het exploitabel? 

49 

Als de scholen leeg komen, dan worden die gesloopt? En de grond 
verkocht voor bijvoorbeeld woningbouw waardoor additioneel geld 
ontstaat wat je kunt investeren in een breder MFC?  

 Hoe het er uit gaan ziet, weten we nog niet: wel dank voor uw suggestie. 

50 

klopt. een eerste vraag: wat zijn de minimale omgevingseisen voor de 
school/scholencombinatie? Qua oppervlakte en bijv bereikbaarheid? Dat 
beperkt de mogelijkheden en het aantal luchtkastelen aanzienlijk, 
waardoor een draagvlakpeiling bijvoorbeeld ook realistischer.  

 Scholenbouw is onderhevig aan strikte regelgeving. Dit beperkt het 
aantal mogelijkheden. 

51 
De vraag is willen we alles onder 1 dak of willen verschillende groepen 
hun eigen plekje  

 Zie 56 

52 

Daarin de scholen, sporthal, kindcentrum (o.a. BSO/kinderopvang, 
consultatiebureau, etc) sportkantine, kleedruimtes, fysiotherapie, 
evenementenzaal (zoals badhus in de Westreen) waarin ook dorpshuis 
vorm kan krijgen. All-in plaatje, klaar voor de toekomst  

 Zie 53 
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53 

Welke functies: allerlei activiteiten die nu in de mienskip plaatsvinden. Die 
heb ik destijds geïnventariseerd. Een restaurant/eetclubachtig iets, een 
bibliotheek, een Odensehuis (ik heb het Odensehuis in Groningen mede 
opgezet), een cafÃ©, bioscoopavonden enz enz  

 We nemen deze suggestie mee in de verdere planvorming. 
  

54 

Er is ook behoefte voor ouderen om samen te komen, creatieve dingen te 
doen of ondersteuning bij digitale vraagstukken  

 We nemen deze suggestie mee in de verdere planvorming. 

55 

Een mooie ontmoetingsplek voor alle inwoners van Feanwalden . Dat 
moet toch een win win situatie zijn.  

 Mee eens! 

56 

Ooit zat ik in een commissie om een MFC te realiseren. Zoals ik weet 
werd het ondanks onze inspanningen een mislukking. Wat zou het mooi 
zijn als hier ook een MFC aan gekoppeld kan worden.  

 Of alle functies onder één dak komen (MFC) is de vraag. Er zijn diverse 
mogelijkheden. In de komende periode zal blijken wat de beste keuze is. 

57 

Buurtschap hagedoorn heeft een leegstaande bibliotheek. Geld om op te 
knappen voor buurthuis was er niet. Alles is blanco, maar is er ook weer 
geld? Er komt straks een leeg schoolgebouw bij. Ideeën genoeg. Maar 
wat is uitvoerbaar?  

De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de plannen en het budget dat de 
raad beschikbaar stelt.  

58 Is er al een plek waar deze nieuwe school zal komen?   Nee, dit is nog niet bepaald. 

59 
Hoe groot wordt de gymvoorziening bij de school?  

 Dat is afhankelijk van de verdere planontwikkeling. In deze fase is dat 
nog niet bekend. 

60 

Dit is een blanco startpunt. Dat is fijn. Maar een aantal jaren terug 
(2019?) Is er een bijeenkomst geweest in de Schierstins. Wordt de 
ingewonnen informatie uit het dorp van toen ook gebruikt?  

 Zie 62 

61 
Beste mensen, Ik mis een dorpshuis! Kan dat er ook bij?  

De FUNCTIE dorpshuis wordt zeker meegenomen: of dit een solitair 
gebouw wordt of geïntegreerd is afhankelijk van de ontwikkelingen. 

62 

Scholen en een gymlokaal, terwijl een aantal jaar terug, in het proces 
rondom een nieuw dorpshuis al een alternatief plan ingebracht is: MFC 
de Hoants. Tijdens de sessie in de Schierstins ook ingebracht Heeft de 
gemeente daar ook naar gekeken? 
https://www.facebook.com/mfc.dehoants  

We beginnen vanuit een nulsituatie. Maar de plannen die er al zijn 
worden er zeker bij betrokken. 

 


