Samenvatting projectplan “Ferwâlde te Plak!”
De Finne maken tot een warm, duurzaam, gezellig en multifunctioneel dorpshuis van ons allemaal

Sinds september 2016 wordt de voormalige basisschool De Finne door Dorpsbelang Ferwoude
gebruikt als dorpshuis en vanaf september 2017 is Dorpsbelang Ferwoude de trotse eigenaar van dit
prachtige gebouw met potenties. Het gebouw is van functie veranderd, maar ademt nog steeds een
schoolsfeer uit. Dit krijgen we ook regelmatig te horen van de gebruikers van het gebouw. Ook
kunnen we met de huidige indeling niet optimaal gebruik maken van het gebouw als dorpshuis.
Onze doelstelling is dan ook dorpshuis De Finne te maken tot een warm, duurzaam, gezellig en
multifunctioneel dorpshuis van en door ons allemaal.
We willen dit bereiken door ons dorpshuis opnieuw in te richten. Door de herinrichting en verbouw
van ons nieuwe dorpshuis kunnen we beter gebruik maken van het gebouw. We kunnen de huidige
gebruikers een betere plek bieden. Hierdoor wordt ook de weg vrijgemaakt om nieuwe gebruikers
beter te faciliteren en een plek te bieden, zowel lokaal als bovenlokaal. We kunnen de schoolsfeer
omzetten naar een warme en gezellige dorpssfeer met een keuken- en barfunctie die past bij een
dorpshuis.
Draagvlak is de basis van ons plan. De plannen voor de herinrichting en verbouw van de Finne komen
voort uit de behoefte van de gebruikers van ons dorpshuis en vanuit Dorpsbelang als eigenaar en
gebruiker van het gebouw en Beheerscommissie als dagelijkse leiding en tevens gebruiker.
De uitvoering van ons project zal een positieve bijdrage leveren aan een (duurzame) sociaal
economische ontwikkeling van dit deel van Friesland. Met de bijdrage van Waddenfonds,
OranjeFonds, VSBfonds, Iepen Mienskipsfûns (provinsje Fryslân, Út de Mienskip (gemeente SWF),
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Juckema Sideriusfonds en Coöperatiefonds (Rabobank SneekZuidwestFriesland) zijn wij in staat om de belangrijke ontmoetingsfunctie die ons dorpshuis nu al
heeft in het dorp, maar ook in de regio, voor de komende tijd zeker te stellen en in te spelen op
nieuwe maatschappelijke trends. Wij kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid
en duurzaamheid in onze regio binnen Zuidwest Friesland.
Leefbaarheid wordt gemaakt door de inwoners zelf en niet enkel door de voorzieningen in een dorp.
Het vormt echter wel een belangrijke basis om deze leefbaarheid te faciliteren. Voor Ferwoude is het
van groot belang dat we de mensen van jong tot oud een plek geven waar ze elkaar kunnen
ontmoeten en die voorzieningen bieden die aansluiten bij de doelgroep.
Met de Finne (anno 2011) als dorpshuis hebben wij een gebouw in handen waar al bij de bouw
rekening is gehouden met duurzaamheid. Door de realisatie van dit project worden we ook echt de
duurzame sociale ontmoetingsruimte die we willen zijn.
Als klein dorp zijn we in staat tot prachtige resultaten en kunnen we als voorbeeld dienen voor
anderen. Als dorp laten we zien dat we tegenslagen en bedreigingen om kunnen zetten naar een
positieve setting en dat we als klein dorp een heel scala aan activiteiten en voorzieningen in stand
kunnen houden en qua voorzieningen niveau met de tijd mee gaan.
Voor elkaar – met elkaar, Ferwoude doet het!

