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Begin dit jaar heeft de Dom-Metslawier zijn bijdrage aangeleverd voor het jaarverslag van het 
Experiment Duurzaam Beschermd Dorpsgezicht van de gemeente Dongeradeel. Binnenkort kunt u 
het volledige jaarverslag lezen op de website: http://www.dongeradeel.nl/gemeente-
dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199 Hier vindt u ook meer info over subsidie 
of leningen. Maar u kunt ook de website van Metslawier raadplegen of een lid van de DOM Metslawier 
benaderen. 

Stand	  van	  zaken	  subsidie	  en	  leningen.	  

Deze	  subsidie	  of	  leningen	  zijn	  gericht	  op	  een	  duurzame	  ontwikkeling	  van	  Metslawier	  met	  als	  extra	  
kwaliteit	  	  een	  sterk	  ‘Beschermd	  Dorpsgezicht”.	  Inmiddels	  hebben	  al	  verschillende	  inwoners	  gebruik	  
gemaakt	  van	  de	  mogelijkheden.	  Voor	  aanvragen	  subsidie	  en	  leningen	  voor	  aangezicht	  projecten	  is	  
nog	  geld	  beschikbaar.	  Wilt	  u	  hierover	  meer	  weten	  kijk	  dan	  op	  bovenstaande	  website	  of	  neem	  contact	  
op	  met	  F.	  Sikkema	  of	  F	  v.d.	  Bij	  van	  de	  DOM	  Metslawier.	  

Waddentour	  en	  bebording	  historische	  panden.	  

Samen	  met	  de	  dorpen	  Ee,	  Paesens-‐	  Moddergat	  en	  Holwerd	  is	  een	  stichting	  opgericht.	  De	  afgelopen	  
maanden	  is	  er	  hard	  gewerkt	  om	  alles	  klaar	  te	  krijgen.	  Binnenkort	  wordt	  verwacht	  dat	  de	  borden	  
geplaatst	  kunnen	  worden.	  Ook	  de	  website	  zal	  dan	  beschikbaar	  zijn.	  	  

Publieke	  Ruimte.	  

Het	  plan	  om	  de	  openbare	  en	  particuliere	  ruimte	  van	  het	  beschermde	  dorpsgezicht	  te	  verbeteren	  is	  
op	  het	  moment	  van	  schrijven	  in	  bezit	  van	  de	  gemeente.	  Samen	  met	  andere	  projecten	  wordt	  gekeken	  
of	  er	  subsidie	  mogelijkheden	  zijn	  vanuit	  het	  waddenfonds.	  Hierop	  willen	  we	  niet	  wachten	  en	  alvast	  
gaan	  starten	  met	  kleine	  werkzaamheden	  in	  het	  beschermde	  dorpsgezicht.	  Wanneer	  en	  wat	  er	  gaat	  
gebeuren	  hoort	  u	  binnenkort	  omdat	  we	  hierbij	  vele	  handen	  kunnen	  gebruiken.	  

Duurzaamheid.	  

Zoals	  u	  in	  de	  vorige	  Metslawier	  Aktief	  heeft	  kunnen	  lezen	  is	  de	  ECODon	  inmiddels	  actief.	  Heeft	  u	  zich	  
al	  aangemeld?	  Dit	  kan	  via	  http://www.ecodon.nl/	  De	  inwoners	  van	  de	  dorpen	  kunnen,	  wanneer	  ze	  
Gas	  en	  Elektriciteit	  afnemen	  via	  ECODon,	  ieder	  jaar	  €	  75,00	  verdienen	  voor	  hun	  dorp.	  Van	  dit	  geld	  
zouden	  in	  de	  toekomst	  duurzame	  projecten	  en	  projecten	  in	  en	  voor	  het	  dorp	  kunnen	  worden	  
gefinancierd.	  De	  leden	  van	  ECODon	  in	  ieder	  dorp	  beslissen	  namelijk	  zelf	  hoe	  dit	  verdiende	  geld	  
besteedt	  gaat	  worden	  in	  hun	  dorp.	  	  

Plein	  Cafe	  Veldzicht.	  

Na	  overleg	  en	  de	  voorbereidende	  werkzaamheden	  is	  het	  bijna	  zover	  dat	  de	  werkzaamheden	  gaan	  
starten.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  van	  dit	  plein,	  centraal	  gelegen	  in	  het	  dorp,	  weer	  een	  verkeersveilig	  
en	  bij	  de	  cultuurhistorie	  passend	  “	  dorpsplein”	  te	  maken	  waar	  dorpsbewoners	  en	  dorpsbezoekers	  
elkaar	  kunnen	  ontmoeten.	  Ook	  voor	  Café	  Veldzicht	  zal	  deze	  verbetering	  positief	  uitwerken.	  Na	  de	  
rioleringswerkzaamheden	  in	  de	  B.	  Bekkerstrjitte	  en	  Roptawei	  zal	  ook	  het	  plein	  opnieuw	  worden	  
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ingericht.	  	  Door	  inzet	  van	  vrijwilligers	  zullen	  we	  meer	  kunnen	  realiseren	  met	  minder	  geld.	  Wilt	  u	  
meehelpen	  voor	  uit	  te	  voeren	  werkzaamheden	  (	  inrichting	  en	  beplanting)	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  
Dorpsbelang	  of	  de	  DOM.	  

	  


