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Even bijpraten. 

In de vorige Metslawier Aktief hebt u kunnen lezen dat u informatie over subsidies of leningen kunt  
vinden op de website van de gemeente Dongeradeel. http://www.dongeradeel.nl/gemeente-
dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199  Daarnaast kunt u de website van 
Metslawier raadplegen of een lid van de DOM Metslawier benaderen. 

Stand	  van	  zaken	  subsidie	  en	  leningen.	  

Deze	  subsidies	  of	  leningen	  zijn	  gericht	  op	  een	  duurzame	  ontwikkeling	  van	  Metslawier	  met	  als	  extra	  
kwaliteit	  	  een	  sterk	  ‘Beschermd	  Dorpsgezicht”.	  Inmiddels	  hebben	  verschillende	  inwoners	  gebruik	  
gemaakt	  van	  de	  mogelijkheden.	  Voor	  subsidieaanvragen	  private	  aanzicht	  is	  nog	  ruim	  €20.000,-‐-‐	  
beschikbaar	  ook	  voor	  leningen	  is	  er	  voor	  Metslawier	  nog	  geld	  beschikbaar.	  Dus	  als	  u	  er	  gebruik	  van	  
wilt	  maken	  laat	  dit	  dan	  zo	  snel	  mogelijk	  weten	  voor	  de	  potten	  leeg	  zijn.	  	  

Voor	  informatie	  of	  u	  in	  aanmerking	  kunt	  komen	  kunt	  u	  bovenstaande	  genoemde	  website	  raadplegen	  
of	  contact	  op	  nemen	  met	  F.	  Sikkema	  of	  F	  v.d.	  Bij	  van	  de	  DOM	  Metslawier.	  Enkele	  voorwaarden	  zijn:	  U	  
moet	  eigenaar/	  bewoner	  van	  het	  pand	  zijn.	  Het	  pand	  moet	  staan	  in	  de	  bebouwing	  van	  het	  
“beschermde	  Dorpsgezicht”.	  

Publieke	  Ruimte.	  

Er	  is	  door	  de	  DOM	  een	  plan	  geschreven	  om	  de	  openbare	  en	  particuliere	  ruimte	  van	  het	  	  
“beschermde	  dorpsgezicht”	  te	  verbeteren.	  Op	  het	  moment	  van	  schrijven	  van	  dit	  artikel	  is	  het	  plan	  in	  
bezit	  van	  de	  gemeente.	  Ook	  de	  andere	  dorpen	  hebben	  hun	  plannen	  omschreven	  en	  deze	  zijn	  
gebundeld.	  	  Samen	  met	  andere	  projecten	  vanuit	  de	  dorpen	  Ee,	  Holwerd	  en	  Paesens-‐Moddergat	  is	  
een	  aanvraag	  gedaan	  voor	  financiering	  bij	  “het	  Waddenfonds”.	  Afwachten	  dus.	  	  Zoals	  u	  inmiddels	  
waarschijnlijk	  al	  heeft	  gezien	  is	  de	  gemeente	  gestart	  met	  herstel	  en	  snoeiwerkzaamheden	  op	  de	  
Tjerkebuorren	  en	  stinzeterrein.	  	  Wanneer	  en	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  hoort	  u	  binnenkort,	  we	  hebben	  
hierbij	  namelijk	  veel	  (	  vrijwillige)	  handen	  nodig.	  

Plein	  Café	  Veldzicht.	  

Op	  het	  moment	  van	  schrijven	  zijn	  de	  eerste	  resultaten	  van	  het	  harde	  werken	  zichtbaar,	  verschillende	  
positieve	  geluiden	  over	  het	  resultaat	  hebben	  we	  inmiddels	  ontvangen.	  	  	  Alle	  inwoners	  in	  het	  dorp	  
hebben	  op	  enige	  wijze	  hinder	  ondervonden	  van	  de	  werkzaamheden	  die	  plaats	  vonden	  in	  de	  B.	  
Bekkerstrjitte	  en	  Roptawei.	  Als	  u	  dit	  leest	  zullen	  de	  werkzaamheden	  op	  het	  plein	  voor	  het	  café	  ook	  al	  
ver	  gevorderd	  zijn	  en	  mogelijk	  al	  zo	  ver	  dat	  de	  bomen	  kunnen	  worden	  geplant.	  

We	  hopen	  dat	  het	  plein,	  	  centraal	  gelegen	  in	  het	  dorp,	  weer	  een	  verkeersveilig	  en	  bij	  de	  
cultuurhistorie	  passend	  “	  dorpsplein”	  gemaakt	  is	  waar	  dorpsbewoners	  en	  dorpsbezoekers	  elkaar	  
kunnen	  ontmoeten.	  	  

Panneveld.	  

Vanuit	  inwoners	  uit	  het	  dorp	  kregen	  we	  de	  vraag	  of	  er	  ook	  een	  panneveld	  gerealiseerd	  kan	  worden	  
op	  het	  terrein	  van	  de	  oude	  sporthal.	  Een	  panneveld	  is	  een	  soort	  voetbalkooi.	  	  Binnen	  de	  DOM	  is	  
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afgesproken	  dat	  Dorpsbelang	  dit	  verder	  onderzoekt	  met	  de	  initiatiefnemers.	  Als	  Dom	  Metslawier	  
blijven	  we	  de	  ontwikkelingen	  volgen	  mbt	  speelvoorzieningen	  in	  het	  dorp.	  Mede	  ook	  omdat	  dit	  in	  de	  
dorpsverkenning	  is	  benoemd	  als	  onderwerp	  en	  vanuit	  de	  kansenpot	  misschien	  subsidie	  mogelijk	  is.	  

Aanvraag	  bushalte	  in	  het	  dorp	  Metslawier.	  

Met	  de	  herinrichting	  van	  het	  “dorpsplein’	  is	  er	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  realiseren	  van	  een	  
bushalte.	  De	  huidige	  haltes	  geven	  te	  weinig	  beschutting	  voor	  de	  reiziger.	  De	  vraag	  is	  doorgespeeld	  
naar	  Dorpsbelang	  en	  zal	  verder	  door	  hun	  worden	  uitgewerkt.	  

Waddentour	  en	  bebording	  historische	  panden.	  

Zoals	  in	  de	  vorige	  Metslawier	  Aktief	  is	  vermeld	  is	  er	  inmiddels	  een	  stichting	  Waddentour	  opgericht	  
samen	  met	  de	  dorpen	  Ee,	  Paesens-‐	  Moddergat	  en	  Holwerd.	  Inmiddels	  is	  deze	  stichting	  zo	  ver	  dat	  als	  
u	  dit	  leest	  de	  website	  online	  is.	  De	  borden	  worden	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  gemaakt	  en	  zullen	  
binnenkort	  worden	  geplaatst	  bij	  de	  woningen.	  	  Meer	  informatie	  over	  de	  Waddentour	  kunt	  u	  vinden	  
op	  de	  website:	  http://waddentour.weebly.com/	  

Duurzaamheid.	  

Zoals	  u	  in	  de	  vorige	  Metslawier	  Aktiefs	  heeft	  kunnen	  lezen	  is	  de	  ECODon	  actief.	  Hebt	  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.	  	  
Wilt	  u	  hier	  over	  meer	  informatie	  dan	  kunt	  u	  ook	  G.	  Bril	  benaderen.	  
	  

	  


