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Reacties ideeënbus Plus – Visser 

 
 

Nr. Thema Idee 

1 Inr.dorp N.a.v. de informatieavond stel ik voor om een bushalte (ABRI) te plaatsen bij het busstation zoals bij het spoor. 
Nu staan reizigers in weer en wind. 
Vanwege de gevaarlijke situatie voor de voetgangers hoek Haagedoorn-Haadstrjitte, vierkante paaltjes te 
plaatsen zoals elders, bij het vergeet-mij-nietje. 
Ook de afslag Haadstrjitte-de Haven wordt met zeer hoge snelheid genomen omdat dit een zeer ruimte bocht is. 

2 Leren Een mooi voedselbos voor de leerlingen van de school (scholen) natuur = belangrijk. 
Of een moestuin. 

3 Ontm 
Inr.dorp 

Ik vind de Brede School heel belangrijk!  
Wij als Vrouwen van Nu hebben dringend een goede ruimte nodig om samen te komen! 
Mijn eigen wens is om in een hofje te wonen zoals in de Westereen met daarbij een gezamenlijke ruimte voor 
gezamenlijke activiteiten en faciliteiten om samen te koken en eten met mensen die alleen zijn. 
Met Willem Wouda een, de school en MGFC op een locatie. 
De woningen graag op de locatie waar nu de Theun de Vriesschool staat! 
(TWA architecten – ThusWonen – Eyssemawei de Westereen) 

4  Graag seniorenwoningen in Feanwalden (iets wat betaalbaar is. Misschien zoals in Eastermar (bij de slager) 

5 Alles Aan de Leeuwerikstraat staat een oude sporthal. Op deze plek een brede school met een sportgelegenheid voor 
de scholen. De kinderen krijg je dan weer aan het sporten. Bij deze brede school een dokterspraktijk; en een 
prachtige gelegenheid voor een MFC. Daar is parkeergelegenheid genoeg. 
Op de plek van de mienskip kun je appartementen realiseren. Niet te hoog! 
Op de plek van de Theun de Vries skoale ook appartementen voor senioren. Dan koen er woningen vrij voor 
jongere mensen en starters. 
Op de plek van de ijsbaanstrjitte nieuwe woningen (starters).  Dit ligt al jaaaaaren braak. Het is zo jammer. 
De treinen zijn stiller geworden en de rails verbeterd.  
Er zijn nog wel meer ideeën natuurlijk, maar dit zou al een goed begin zijn voor Feanwalden. 
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6 Allen  

7 Inr. Dorp Misschien een hondenuitlaat veldje? 
Ergens of 2 
Meer licht achter de bulten van het spoorpark 
Meer prullenbakken in het dorp voor hondenstront 

8  Nu heb ik een vraag over het Koekoekspad [Feanwalden, vanaf de hoek naar Ottemaweg], er staat een bord 
“slecht wegdek”, maar er gebeurt nog steeds niets en het is veel te smal en er zitten veel scheuren in het 
wegdek en het is moeilijk elkaar te passeren. Er wordt veel gebruik gemaakt van het pad. Het is een mooie route 
dan mag een fietspad geen bezwaar zijn. De gemeente heeft een overschot van een miljoen, waar wachten jullie 
nog op? 

9  Ik vind het heel belangrijk dat er een sporthal beschikbaar blijft in het dorp. Voor de verenigingen die we nu nog 
hebben is het belangrijk dat er in het dorp kan worden blijven gesport, anders kan dit (met name de kleine) 
verenigingen wel eens de  kop kosten ben ik bang. 
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Hoe mooi zou het zijn om de Hoantserid te vervangen (dit is immers ook bijna wel nodig) en in deze nieuwe 
sporthal ook andere voorzieningen onder te brengen (denk aan een school- en ontmoetingsplaats). Neem als 
voorbeeld Damwoude, waar een prachtig complex is gekomen. Dat willen wij ook! 
Het huidige sportterrein is hier erg geschokt voor, denk ik. Het is goed bereikbaar, er zijn genoeg 
parkeergelegenheden en ook hebben de inwoners er niet veel meer hinder van dan nu. Kleedkamers 
combineren voor binnen en buiten zou (deels) een optie hierbij zijn, dit heb ik op andere plekken ok wel eens 
gezien i.v.m. ruimtebesparing. 

10  Andere woningen in Feanwaldsterwal, niet te duur 

11  Alles bij de sporthal. Centrum is te klein voor al die auto’s levensgevaarlijk op de fiets!! 
Sporthal, daar is de ruimte!! : een nieuwe sporthal en nieuwe scholen. Scholen en sport tezamen en een 
ontmoetingscentrum. Denk aan de jeugd! 
Nu veel sporten en in een ander dorp: denk aan volleybal en gym. Dat is toch niet zo best voor zo’n groot dorp! 

12  Alles bij de sporthal, daar is de ruimte!! 
Sport, scholen en een ontmoetingsplaats. 
Dorpskern zoveel mogelijk ontdoen van auto’s 
Zoveel mogelijk aan de rand van dorp, daar geen hinder voor omwonenden. Verkeer voor fietsers wordt in dorp 
dan ook veiliger. 

13 Ontm Buurhuis, hangplek voor jongeren 

14 Ontm Buurthuis / jeugdsoos 

15  Om de contouren van een “trottoir” zichtbaar te maken voor de (schoolgaande) kinderen: een rijtje 
witte/lichtgekleurde klinkers in het geheel van rood (zoals bij entree Tichelkamp 

16  Laadpalen t.b.v. elektrische auto’s bij Transferium.  Nu al aanvragen i.v.m. belasting elektriciteitsnet en lange 
wachttijden voor aansluitingen. 
Doortrekken haven naar Hoofdstraat met aan het eind steiger + bankjes aan het water. + eventueel 
sloepverhuur/inname Duke-Luk, zodat ‘van A naar B vaarroute i.c.m. wandelen mogelijk wordt gemaakt. 
Oplaadpunt E fietsen en sloepen bij “de Omleiding”. 
Veilige fiets en wandelroute langs het Butenfjild naar “De Omleiding en verder. 
Bouw klimaatneutrale moderne appartementen complexen 2 of 3 laags hoog specifiek voor verhuur aan Starters 
+ ouderen. ± 50m2 voor max € 550 p/m. Daarnaast studiowoningen voor thuiswerkers. 
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Beoogde locaties: 
- Terrein Teeling petfoods [moet echt iets mee gebeuren woningbouw!] 
- Oude locatie zusterflat Talmahoeve 
- Perceel Ysbaanstrjitte 

 
Geen rubberverwerking aan de Swette en snel nieuw bestemmingsplan met zwaardere eisen m.b.t. 
verontreiniging en overlast e.d. 

17 Ontm  
recr.  
Inr. dorp 

Wij wonen aan de Stinswei. Wij vinden dat het spoorpark heel mooi is geworden maar jammer dat de weg nu 
een racebaan is geworden wat leidt tot een onveilige situatie (misschien extra verkeerscontrole). 
Verder vinden wij het heel belangrijk dat de leefbaarheid in het dorp behouden blijft zoals winkels. Ook zou het 
mooi wezen dat er meer dingen op de Koemarkt en of Spoorpark georganiseerd kunnen worden. 

18 Inr. dorp Ik ben een bewoners aan de Nijewei ben heel slecht ter been, loop achter een rollator, kan eigenlijk niet op het 
trottoir lopen vanwege de auto’s die half geparkeerd staan op het trottoir. Ook mensen met een rolstoel of 
kinderwagen moeten op de weg lopen en dit leidt tot een onveilige situatie. Is het niet mogelijk om meer 
parkeerplaatsen te creëren. Verder wordt er door de automobilisten veel te snel gereden 

19  De huidige sporthal is wel aan vervanging toe, zie ik. Mooie plek en kans om dit te combineren met het 
samenvoegen van de basisscholen en andere voorzieningen. Op het huidige sporterrein. 

20  Ik heb liever een bijeenkomst met belangstellenden in ons dorp om een begin te maken om de samenleving 
(jong en oud en nieuwkomers) te betrekken om het wonen in Feanwalden aantrekkelijke te maken. Tot op 
heden hebben we meer verloren dan opgebouwd in ruim 40 jaar dat mijn vrouw en ik hier wonen 

21 Ontm.  
Sport 

In het sportpark een jeu de boules / petanque baan aanleggen (met een bakje voor de 50+ers) 

22 Ontm.  
Sport 

In het sportpark een (liefst meer) fitnesstoestellen of een multifunctioneel “fitness rack” 

23 Sport In het sportpark 3 rekstokken op verschillende hoogte. Of een hoog rek om aan te hangen en over te pakken (als 
een horizontale ladder) 

24 Inr.dorp De scholen vervangen en, of ze nu samen gaan of niet, wel in 1 gebouw met een gymlokaal eraan vast. Twee 
verdiepingen bespaart ruimte.  
Als locatie in Feanwalden zou de plaats waar de zusterflat heeft gestaan geschikt zijn. Mooi centraal, ook voor 
Feanwaldsterwald. Veilig bereikbaar door het Spoorpark. 
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Peuteropvang Jodokus zou er prima bij in kunnen. 
De parkeerplaatsen zouden dan aan de kant van de P. de Clerkstraat kunnen komen, waar de peuteropvang nu 
zit. Prachtige combinatie met Talma verpleeghuis 

25 Inr. dorp Heel graag: 
3 bordjes, een bij elk van de toegangswegen van de Tcihelkamp (Het is nu zo dat er niet slechte een 
toegangsweg mag zijn). 
VVN: 
Onderzoek heeft uitgewezen dat er in het hele dorp te hard wordt gereden: oud nieuws. 
Het gaat er om dat met in deze wijk zonder trottoirs rekening houdt met elkaar.  

 
 


