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Geachte raad,

In oktober bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project MFC/Brede School Feanwâlden en 
het participatieplatform stemvandantumadiel.frl. Via dit platform zijn de ideeën die leven onder de 
Feanwâldsters geïnventariseerd. Inmiddels is de fase van de steunbetuigingen geweest. Met deze brief 
informeren wij u graag over de uitkomsten.

Er zijn door de inwoners 27 ideeën aangedragen over diverse thema’s
In bijlage 1 is dit overzicht (in volgorde van het indienen) opgenomen. 

De inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl konden in de maand november ideeën steunen
Men kon meerdere ideeën steunen. Er is in totaal door 213 personen 755 keer steun gegeven. In bijlage 2 
zijn de ideeën gerubriceerd op het aantal steunbetuigingen per idee. De uitkomst is volgens ons een goede 
weergave van de mening van Feanwâlden. 

We beloofden de vijf meest gesteunde ideeën te onderzoeken op haalbaarheid 
Strikt genomen zouden de ideeën met minder steunbetuigingen niet meer uitgewerkt of onderzocht worden. 
Echter zijn er meerdere dezelfde ideeën ingebracht. Omdat de ideeën die zouden afvallen te “koppelen” zijn 
aan de ideeën die de meeste stemmen hebben opgeleverd (plaats 1 t/m 5) hebben we gemeend een 
bundeling van de gelijksoortige ideeën te gaan hanteren voor de uitwerking. In bijlage 3 zijn alle ideeën in de 
5 oorspronkelijke thema’s uitgewerkt.

Als voorbeeld: alle ideeën rond de school kunnen worden meegenomen, zonder dat hierdoor een 
indiener/bedenker wordt benadeeld en de plannen meer compleet kunnen worden gemaakt. 
Hierover is contact met de betreffende indiener.

Uitgaande van deze werkwijze kunnen (nagenoeg) alle ideeën in de uitwerking worden opgenomen
In de uitwerking binnen het project kunnen de onderwerpen: school, opvang, ontmoeten, ruimte voor sporten 
en een locatie voor de jeugd worden opgenomen.

Aan een aantal zaken wordt via een andere weg een vervolg gegeven
• De ideeën rond bijvoorbeeld de bouw van appartementen (hofjes, spoarpark, petfood-huizen) valt 

niet binnen de strekking van dit project, maar kunnen via private weg een vervolg krijgen. Via de 
beleidsmedewerkers Wonen worden deze indieners in contact gebracht met een of meerdere private 
partijen om nader te onderzoeken of hiervoor mogelijkheden zijn. In den lande zijn hiervan al diverse 
voorbeelden waarbij doorstroming van ouderen naar kleinere huizen aandacht heeft. 
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• De ideeën rond het thema Verkeer behoren eveneens niet tot dit project, maar zijn dermate vaak 
gesteund dat een nadere uitwerking via de medewerkers Verkeer en Vervoer zal worden opgepakt.

• De ideeën rond de realisatie van een zwembad en het fietsen door de boomtoppen behoren 
eveneens niet tot dit project. Deze zijn (in deze context) niet haalbaar.

Er worden nu een aantal scenario’s uitgewerkt
De ideeën die rond de vijf thema’s zijn ingediend worden op dit moment op haalbaarheid getoetst. Daarna 
worden er een aantal scenario’s aan uw raad voorgelegd.

Vooruitlopend op deze haalbaarheidsstudie, kan gedacht worden aan de volgende uitwerkingen:
• Alle voorzieningen onder één dak (zoals door een aantal personen als idee is ingediend)
• De voorzieningen worden in het dorp verspreid door (ver-)bouw op meerdere locaties te realiseren. 

Soms zijn er redenen aanwezig, die opteren voor een dergelijke optie.

Planning
In het begin van het nieuwe jaar wordt u geïnformeerd over de opties en volgt een raadsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel, 

R.G. Dijksterhuis
Secretaris


