Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.
Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Deze jaarvergadering werd gehouden op 10 april 2017 in Café Veldzicht.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema bijna 66 belangstellenden een
hartelijk welkom. Aanwezig zijn afgevaardigden van politieke partijen van Dongeradeel. Met
kennisgeving afwezig Christen Unie en PvdA. Verder zijn Leonie Lammers van Thús Wonen en Ina
Witteveen van de gemeente Dongeradeel en Trijntje van Dekken wijkagent aanwezig. Afmeldingen
zijn er van de nieuwe wijkagent.
Voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in Metslawier actief zijn.
Voorzitter heeft de volgende mededelingen;
-

Er zal een AED cursus plaats vinden op 26 april in Cafe Veldzicht. Nogmaals een oproep aan
alle inwoners van Metslawier om zicht op te geven voor de AED cursus.
Het fietsknoopbord is vernield maar is intussen deels vernieuwd.

Ingekomen stukken;
-

-

Veel overlast van het lawaai dat de raven in de bomen in de Tsjerkebuorren maken. Echter
de raaf is beschermd en de bomen mogen op dit moment niet gesnoeid worden. DB heeft
een brief naar de gemeente gestuurd met na te denken wat te doen na het broedseizoen.
Omdat er rondom Metslawier steeds meer bomen gekapt worden zullen er ook steeds meer
raven in de nog bestaande bomen komen. Oproep aan de bewoners om ook zelf contact op
te nemen met de gemeente en vermelden dat het ook gevaar oplevert kleine kinderen.
Thus Wonen: er wordt binnenkort een bankje geplaatst ter hoogte van de brug bij de Skule.
Gemeente Dongeradeel: Onlangs zijn er in diverse straten kabels aangelegd. Er zijn klachten
binnengekomen wat de bestrating aangaat. Waar nodig zal deze worden hersteld.

2. Vaststellen agenda
Henk Jaap Bakker, welke een voorlichting over burenhulp zou geven, heeft afgezegd. Hiervoor in de
plaats komt bij punt 9 Onrust over toekomst basisschool De Rank.
3. Notulen van de jaarvergadering 13 april 2016
De notulen zijn afgedrukt in de MA en op de website van Mitselwier.
W.Nijboer deelt mee dat de pannakooi prachtig mooi is geworden. Voorzitter Hette Meinema geeft
aan dat de bomen in de Tsjerkebuorren rondom de kerk zijn opgesnoeid zodat de bewoners
profiteren van meer licht. Wat de bovenkant van de bomen betreft is nog steeds onderwerp van
gesprek.
Afwatering Lange sleat: nog niks verder. Verzoek vorige jaarvergadering of er weer een

dorpsomroeper zou kunnen komen is niet gelukt. Niemand voelt zich geroepen. Melding van
Dhr.Dijkstra aangaande stavering naam. Dit moet zijn Dykstra, dus zonder ‘puntjes.
4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2016
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.
5. Financieel verslag 2016
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt.
-

G.Postma merkt op dat de vergaderkosten hoog zijn. Huur vergaderruimte en jaarlijks uitje
DB (waarvan deels eigen bijdrage)
B.Poley deelt mee dat de MA winstgevend is. (€ 311.92 ) Bedoeling is kostendekkend te werk
gaan, dus dit is bijzonder.
Hennie Meinsma komt met de vraag of er ook een glijbaan gerealiseerd kan worden in de
speeltuin. Er zijn al meerder inzamelingen hiervoor geweest. Hier zijn we als DB nog mee
bezig.

Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.
5a Voorstel contributieverhoging van € 5.00 naar € 7.50.
Voorstel wordt voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.
6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie Arnold Nutma en Jan Cha Dol Rispens. Bij afwezigheid van de
kascommissie maar bij monde van voorzitter Hette Meinema wordt de penningmeester
gedechargeerd. Arnold Nutma verlaat de kascommissie, voor hem in de plaats komt Harald Wiersma.
7. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie: Dhr.Streekstra meldt dat het stil is bij de groencommissie. Er is geen contact met
het Staatsbosbeheer en men heeft niks gehoord, misschien mede door het ongeval in Emmen. Er is
geen onderhoud gepleegd in het Metselwierster bos. Wel heeft de heer P.Poutsma herstelwerk
verricht aan de 80 nestkastjes die in het bos hangen. 50% is bezet. Ina Witteveen meldt dat er
meerdere klachten binnenkomen bij de gemeente wat het Staatsbosbeheer aangaat. Ook andere
groencommissies krijgen geen gehoor bij Staatsbosbeheer. Inmiddels heeft de gemeente dit
opgepakt en hebben nu contact gehad met Staatsbosbeheer. Er wordt dus nu aan gewerkt.
Afwachten.
Feestcommissie: Livius Meinsma meldt dat men druk bezig is met het feest van 2018 welke
gehouden zal worden op 29, 30 juni en 1 juli 2018. Het thema wordt ROOD.
Sportstichting Metslawier: Ruurd Verbeek vertelt dat dit jaar het wandelevenement (61e) niet
gehouden zal worden. Dit mede omdat er vorig jaar nog geen 150 deelnemers op de been waren.
Scholen van omliggende dorpen laten het afweten en laten dit aan de ouders over. R.Verbeek en
J.Popkema zijn aftredend in de sportstichting en zoeken nieuwe vrijwilligers die de Ie en
Waadrintocht voor 2018 zouden willen regelen.
Stichting Iepenlofstspul: Ruurd Verbeek: In januari 2018 zal men weer starten met het volgende
Iepenloftspul. De uitvoering zal plaats vinden in 2019. Ruurd bedankt nogmaals de plm. 100
vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. De “Gouden Gurbe”is te bewonderen bij P.Poutsma
thuis.

Braderiecommissie: Jan Kuik vertelt dat er in 2016 veel deelnemers het lieten afweten. Besluit was
toen te stoppen. Maar een organisatie uit Groningen wil graag de organisatie op zich nemen en ziet
er wel degelijk heil in. Deze heeft een lijst met deelnemers. De vergunning is al binnen. De
braderiecommissie ondersteunt deze organisatie dan. W.Nijboer vraagt of de braderie ook kan plaats
vinden in een andere straat. De veiligheid en bereikbaarheid is belangrijk voor de politie/gemeente.
De meest geschikte plaats blijft rondom De Skule. Alle voorheen deelnemende stands krijgen een
uitnodiging van de organisatie uit Groningen.
Eventuele zaken Doarpsplysje T. van Dekken: Geen bijzonderheden. Alleen wat individuele zaken.
Sneldheidscontrole: verzoek is bij de gemeente ingediend en wordt t.z.t. gerealiseerd. Trijntje van
Dekken is dit jaar voor het laatst in Metslawier. Haar opvolger, naam volgt, kon vanavond niet
aanwezig zijn.
DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): F.van der Bij geeft uitleg aan de aanwezigen wat het DOM
project precies inhoud en wat mogelijk is. O.a. dat er nog genoeg budget voor aanzichtprojecten en
leningen beschikbaar zijn voor woningen in het beschermde dorpsgezicht van Metslawier. Een keer
in de 3 jaar mag men er gebruik van maken. 40% tot een maximum van € 5.000.--. Een lening is ook
mogelijk tot € 50.000.—met 1.4% rente. Dhr. Streekstra maakt een opmerking dat de gemeente best
wel moeilijk doet (materiaalgebruik) en de voorwaarden streng zijn. Een opmerking van een van de
aanwezigen aangaande het verpauperde hoekpand aan de M.fan Loanstrjitte. Waarom wordt hier
niets mee gedaan. Dit ligt aan de bewoners zelf. Zij willen/kunnen maken hier geen gebruik van.
Het Mienskipshus, ook gerealiseerd met DOM geld, zijn de activiteiten het afgelopen jaar heel goed
bezocht door zo’n 2500 mensen. Vanuit het dorp zou het wel iets beter kunnen. Oproep, kom eens
kijken in ons Mienskipshus!
Verder bedankt Dhr. F.van der Bij alle vrijwilligers die het afgelopen jaar veel werk hebben verzet in
Metslawier.
8. Pauze
Iedereen heeft een consumptiemunt gekregen en kan een consumptie bij de bar halen.
9. Toekomst basisschool De Rank Metslawier.
Mevr.T.Wijnsma vertelt dat er onrust heerst in het dorp omtrent een onderzoeksplan die gaande is
om de 3 scholen van Metslawier, O’nijkerk en Niawier bijelkaar te doen in 1 nieuw gebouw. Er is
onlangs een tekenpetitie tegen “sluiting van de school” in het dorp geweest welke 350
handtekeningen heeft opgeleverd. Er is nog niks zeker en het zit in een onderzoeksfase meldt
voorzitter Hette Meinema welke een gesprek gehad heeft met directeur Onno Bouma. De voorzitter
leest een uitleg voor, opgesteld door directeur Onno Bouma, deze kon helaas niet aanwezig zijn.
Volgens Wijnsma gaan de signalen de verkeerde kant op. Ook wordt door de meedenkgroep,
bestaande uit ouders van kinderen, aangegeven wat op dit moment de stand van zaken is, zij geven
aan dat het nog in de onderzoekfase is en dat zij nauwbetrokken zijn bij de ontwikkelingen. Ook deze
groep roept op om als ouder/dorp aanwezig te zijn bij de informatie avonden. Er volgt binnenkort
een informatieavond op school en er wordt verzocht iedereen daarbij aanwezig te zijn. Dhr.Meinsma
van de FNP fractie meldt dat Arlanta geen doorslag kan geven maar dat de gemeente
eindverantwoordelijk is en dat er onlangs in een motie aangenomen dat er geen scholen op de
dorpen worden gesloten. Hij zal dit in de fractievergadering aan de orde stellen en Dorpsbelang
informeren.
10 Rondvraag

Geert Bril geeft tekst en uitleg over duurzaam Metslawier/Dongeradeel.In Dongeradeel is er de
EcoDon (Energie coöperatie Dongeradeel), voor Friesland Us Kooperaasje en voor Groningen,
Drenthe en Friesland de NLD. Als iemand lid en klant wordt levert dit €75,00 per klant per jaar.
Momenteel zit er € 1.000.—in pot voor Metslawier.
H.Meinsma: Last van hondenpoep langs de wandelpaden: inwoners daarop aanspreken.
B.Poley: Meldt dat er in de MA een drukfout staat. Copy 31/8 inleveren moet zijn: half juni.
Oproep MA: stuur een mooie foto op naar de MA van Metslawier voor de voorpagina. Ook zoeken zij
een vrijwilliger voor de lay-out (opmaak).
Dhr.van Dellen: Voorstel renovatie straten deel Master fan Loanstrjitte omzetten naar woonerf
meenemen bij jaarlijks Dorpsbezoek gemeente.
K.Machiela: Kunnen de kledingcontainer/glasbak ook verplaatst worden naar een andere plek in de
straat dan voor de pannakooi. Er zal naar een oplossing gezocht worden i.o.m. de gemeente.
11. Sluiting
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.15 uur de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.

