Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.
Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Deze jaarvergadering werd gehouden op 11 april 2016 in Café Veldzicht.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema een kleine 50 belangstellenden
een hartelijk welkom. Aanwezig zijn afgevaardigden van alle politieke partijen van Dongeradeel en
Leonie Lammers van Thús Wonen. Met kennisgeving afwezig is Ina Witteveen, dorpen coördinator
van de gemeente Dongeradeel. Zonder kennisgeving afwezig is wijkagent Trijntje van Dekken.
De voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in Metslawier actief zijn.
De voorzitter heeft de volgende mededelingen;
-

Er zal geasfalteerd gaan worden op de Roptawei.
Een herhaalde oproep aan alle inwoners van Metslawier om zich op te geven voor de AEDcursus. Tevens dient er een lijst te komen van mensen die ‘opgeleid’ zijn voor een AED.

Ingekomen stukken;
-

De Skûle zoekt nieuwe vrijwilligers
Mail van de Tsjerkebuorren bewoners over de bomen rond de Doarpstsjerke en dan met
name over het onderhoud van de bomen.

2. Vaststellen agenda
Voorzitter wijzigt de agenda een klein beetje, hij voegt Thús Wonen aan punt 7 toe. Verder wordt de
agenda onveranderd vastgesteld.
3. Notulen van de jaarvergadering van 13 april 2015
De notulen zijn afgedrukt in de Metslawier Aktief en op de website van Mitselwier. Er is een vraag
over de skatebaan. De voorzitter geeft aan dat deze plannen veranderd zijn in een pannakooi.
Voorzitter geeft verder aan dat er een mail naar Wetterskip Fryslân is gegaan over de afwatering via
het Jellegat. Als laatste punt geeft de voorzitter aan dat de Andreaskruizen zijn weggehaald omdat
het spoorfiets project niet door gaat.
4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2015
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.

5. Financieel verslag 2014
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. De volgende
vragen worden aan de penningmeester gesteld:
-

Waarom zijn de bankkosten zo hoog? Er is een foutieve afschrijving door de bank gemaakt.
Waarom staat het fotoboek nog in het verslag? Af en toe wordt er nog een fotoboek besteld.

Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.
6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Arnold Nutma en Douwe Dam. Bij monde van Arnold Nutma
wordt de penningmeester gedechargeerd. Douwe Dam verlaat de kascommissie, voor hem in de
plaats komt Jan Cha Dol Rispens.
6a. Bestuursverkiezing
Greetje Krol wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen.
7. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie; Op 28 januari kwam onverwachts Staasbosbeheer langs in het Metslawierster bos
om de schouwpaden vrij te maken voor hekkel en opruimwerkzaamheden. Het vrijgekomen hout
mocht door de Boscommissie verkocht worden. Het onderhoud van de bospaden wordt door Piet
Poutsma en Rense Visser gedaan. Helaas moeten de mannen erg veel uitwerpselen verwijderen
voordat er met de werkzaamheden begonnen kan worden. Er zijn 80 vogelkastjes in en rondom
Metslawier, hiervan was ongeveer de helft bewoond.
Feestcommissie: Livius Meinsma verteld dat er in 2018 weer een dorpsfeest is. 2 avonden feest i.p.v.
3 is goed bevallen. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.
Ijscommite: Het ijscommite heeft in haar laatste vergadering besloten te stoppen als commissie.
Diverse oorzaken zijn de reden dat de commissie gaat stoppen met alle ijsbaan gerelateerde
activiteiten. Het geld wat de commissie nog in kas heeft, zal naar de rekening van Doarpsbelang
gestort worden. De commissie geeft wel aan dat dit geld gereserveerd dient te worden voor een
eventuele commissie die ijsactiviteiten wil beginnen.
Sportstichting: Ruurd Verbeek verteld dat er op 20 mei de 60e Oost Dongeradeel wandeltocht
gehouden zal worden. De drumband van Oosternijkerk zal de intocht verzorgen. Er zijn geen
bestuurlijke wisselingen geweest.
Iepenloftspul: Tijdens de vorige jaarvergadering was alles nog in nevelen gehuld, nu heeft Ruurd
Verbeek wat meer informatie. Er zal Foarby it Boarkumer fjoer gespeeld gaan worden, verdeeld over
6 avonden in september. Er is voor 6 avonden gekozen vanwege de capaciteit van de tribune.
DOM Metslawier: Gerrit van Dellen geeft aan dat er geen bestuurswisselingen zijn geweest binnen
de DOM. Het plein voor café Veldzicht is gerealiseerd. Ook de Doarpstsjerke is af, er is al een
expositie gaande. Op 9 april is de Waddentoer geopend. De aanleg van de pannakooi wordt door de
DOM gesteund. Er zijn nog aanvraagmogelijkheden voor leningen/ aangezicht bepalende zaken voor
woningen binnen het beschermd dorpsgezicht. Van Dellen geeft ten slotte nog aan dat duurzame
energie in Metslawier meer gestimuleerd moet worden.
Doarpsplysje:

Thús Wonen: Leonie Lamers van Thús Wonen heeft meerdere mededelingen. Er mag weer met
Dorpsbelang overlegd worden, iets wat een tijdje niet meer gebeurd is. De dialoog moet weer
aangegaan worden. Er zal tot medio 2018 weer onderhoud aan de huizen van Thús Wonen gepleegd
worden. Lamers geeft aan dat er minder woningen van Thús wonen verkocht worden, er kan meer
gehuurd worden. De woningen in de Pelfinne staan voor 2021/2022 op de nominatie om gesloopt te
worden. Er zullen 16 huizen verdwijnen, er zullen 10 voor in de plaats komen. Ook zal er weer een
herstructurering commissie opgericht worden.
8. Pauze
9. Voorlichting brandveiligheid door Wietze Brandsma, coördinator Brandveilig Leven Brandweer
Fryslân.
Wietze Brandsma geeft in een kort maar bondige presentatie de gevaren in een woning weer, die
kunnen resulteren in brand in de woning.
10. Rondvraag
- Jelle Streekstra; het kerkhof rond de Doarpstsjerke, kan dat dit jaar aangepakt worden? Van der Bij
geeft aan dat er eerst andere zaken moten gebeuren.
- Ruurd Verbeek; de ijsbaancommissie houdt op, is er iets mogelijk met het stinzeterrein? Wordt
meegenomen tijdens een eerstvolgende winter.
Betty Poley; er moet veel gebeuren voor het realiseren van gescheiden waterafvoer, kan
Doarpsbelang hier iets in betekenen? De voorzitter geeft aan gemaild te hebben met Boele Dijkstra
van de gemeente. Deze geeft aan dat de bewoners contact met hem op kunnen nemen. Voorzitter zal
alsnog contact opnemen met Boele Dijkstra. Verder wordt uit de aanwezigen aangegeven toch een
bezwaarschrift te schrijven.
- Freark v.d. Bij; zondag 17 april is er een concert in de Doarpstsjerke.
- Catharina Meirink; het volleybaltoernooi is op 11 juni 2016.
- Wietske Nijboer; hoe staat het met de pannakooi? Voorzitter geeft aan dat de financiering nog rond
gemaakt moet worden.
- Catharina Meirink; kunnen activiteiten via de bel/ doarpsomropper bekend gemaakt worden? Dit
zou kunnen mits er een omropper gevonden kan worden.
- Dijkstra; het licht dat het beeld van B. Bekker beschijnt is kapot. Is bekend bij de gemeente.
- Dijkstra; de bestrating in de Tsjerkebuorren is zeer slecht, kan hier iets aan gedaan worden?
Voorzitter geeft aan dat hier onderhandelingen over gevoerd worden met de gemeente.
Voorzitter Meinema nodigt iedereen uit tot het bijwonen van de kranslegging bij het monument op
15 april.
10. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

