
Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.              

Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier. 

Deze jaarvergadering werd gehouden op 16 april 2018 in Café Veldzicht. 
 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema bijna 62 belangstellenden een 
hartelijk welkom. Aanwezig zijn 2 afgevaardigden van politieke partijen van Dongeradeel, ABD 
(Harald Wiersma) en PvdA (Kootje Klinkenberg). Verder zijn F.de Ruiter van Thús Wonen en Ina 
Witteveen van de gemeente Dongeradeel. Dhr.S.Boorsma van Buurkracht en H.van der Laan 
wijkagent aanwezig. Met kennisgeving afwezig is  Dhr.O.Bouma van de Rank.  

Voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in Metslawier actief zijn, met 
name aan de initiatiefnemers die deze winter een ijsbaan in de manege gerealiseerd hebben. Een 
prachtig initiatief en wat hopelijk een volgende winter weer plaats mag vinden.  

Voorzitter heeft de volgende mededelingen; 

- Dhr. Teake van der Meer is met een afscheidstournee bezig. Zijn vraag is hier in het najaar op 
te mogen treden. Voorzitter H.Meinema legt de vraag neer bij de aanwezigen in de zaal 
waarop positief wordt gereageerd. Gekeken zal worden naar een geschikte locatie.  

Ingekomen stukken; 

- Anonieme brief van een plaatselijke bewoner met de klacht over kattenpoep in het gazon. 
Oproep hier de verzorgers er op aan te spreken.  

- Brief van aanwonende Master fan Loanstrjitte over herinrichting van deze straat. Er worden 
veel auto’s geparkeerd op de stoep zodat de voetgangers genoodzaakt zijn de weg te 
gebruiken. Voorstel is om meer parkeergelegenheid te creëren voor de manege. Voorzitter 
H.Meinema heeft deze brief doorgestuurd naar de gemeente met het verzoek hier op te 
reageren. 
 

2. Vaststellen agenda  

Voorzitter wijzigt de agenda door punt 11 Rondvraag voor de pauze te doen. Verder wordt de 
agenda onveranderd vastgesteld. 

3. Notulen van de jaarvergadering 10 april 2017 

De notulen zijn afgedrukt in de MA en op de website van Mitselwier. Dhr.G.Bril van de Ecodon maakt 
duidelijk dat de € 75.00 die van elk lid jaarlijks in het potje voor dorpsbesteding komt, incl. btw is.  
N.a.v. punt 10 K.Machiela: de containers blijven staan op de plek waar ze nu staan.  
M.Machiela heeft een verzoek aan alle inwoners van Mitselwier om het glas wat soms rondom de 
glasbak ligt in de glasbak te doen. Dit omdat er terplekke ook veel kinderen spelen. 

4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2017 



Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema. 

5. Financieel verslag 2017 

Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt.  

- Jan Popkema n.a.v. kosten pannakooi: dit betreft nog een restant betaling vanuit subsidie 
NAM. 

- Harald Wiersma: meldt dat hij het jammer vindt dat er zo weinig mensen lid zijn van DB 
Metslawier.  

- Anneke Lourens krijgt op haar vraag uitleg over de vergaderkosten waar deze uit bestaan.  

Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.  

6. Verslag kascommissie 

Dit jaar bestond de kascommissie uit Harald Wiersma en Jan Cha Dol Rispens. Bij monde van 
voorzitter Hette Meinema wordt de penningmeester gedechargeerd. Jan Cha Dol Rispens verlaat de 
kascommissie, voor hem in de plaats komt Ate Tijtsma. 

7. Bestuursverkiezing: aftredend B.Mellink. Voorstel bestuur Chris Knippenberg.  

Dhr.C.Knippenberg wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen. Bij vermeldt moet worden dat 
Bob Mellink bij verkoop van zijn woning in het contract bedongen heeft dat hiermee ook zijn functie 
in DB Metslawier overgenomen moet worden.  

8. Verslagen commissie Dorpsbelang 

Groencommissie: Dhr.J.Streekstra hield deze avond een mooie lezing met de titel ‘De 
Kastanjeboom’. Hij heeft het afgelopen jaar meerdere malen contact gehad met het Staatsbosbeheer 
en de gemeente over het onderhoud in het bos. Met geen mogelijkheid krijgt men het voor elkaar 
om het onderhoud door de groencommissie te laten uitvoeren. Ook andere dorpen kampen met dit 
probleem. Gemeente Dongeradeel is nog in gesprek met Staatsbosbeheer. Reden is waarschijnlijk 
naar aanleiding van het ongeval in Emmen. Kortom, het hout wat nu vrij komt wordt door 
Staatsbosbeheer voor € 25.00 p/kuub verkocht. De paden mogen wel door de groencommissie 
worden gedaan. Om de onkosten vergoedt te krijgen dient men een offerte in te dienen bij 
Staatsbosbeheer.  

Feestcommissie: Annie Meinsma geeft de opzet van het dorpsfeest door welke gehouden zal worden 
op 29, 30 juni en 1 juli 2018. Het thema is ROOD. Er worden nog nieuwe leden gezocht voor de 
feestcommissie. 2 Vrouwen en 2 mannen. 

Sportstichting Metslawier: Jan Popkema: Aan de oproep nieuwe vrijwilligers voor de sportstichting 
om het wandelevenement te regelen is geen gehoor gegeven. Ruurd Verbeek en Jan Popkema 
hebben de taak weer op zich genomen. Het 61e wandelevenement zal worden gehouden op 15 
september 2018. Afstanden zijn 24.5 en 37 km. Vraag uit de zaal of er ook kortere loopafstanden 
komen. Hier wordt over nagedacht.  

Stichting Iepenlofstspul: Jan Popkema: het iepenloftspel wordt verschoven naar 2020 dit i.v.m. 
spelers die hier veelal meedoen, dit jaar in Brantgum meespelen.  

Braderiecommissie: Jan Kuik: vorig jaar is de braderie niet doorgegaan vanwege de 
weersomstandigheden. Post Groningen organiseert dit jaar de braderie mede omdat ze een groot 
ledenbestand in hun portefeuille hebben en ze zo een divers mogelijk opstelling van standhouders 



kunnen plaatsen. Onze commissie doen de hand en span diensten zoals verkeersregeling, uit zetten. 
Mevr.C.Donga vraagt of de omwonenden ook bericht krijgen voor het aanmelden wat tot dusverre 
nog niet is gedaan. Jan Kuik neemt contact op met de organisatie.  

DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): Dhr.F.van der Bij geeft uitleg aan de aanwezigen wat het 
DOM project (4 dorpen) precies inhoud en wat mogelijk is. Voor de aangezichtsprojecten zit er nog € 
1700.00 in pot. In de publieks- kansenpot nog een klein bedrag. Van de leningenpot (max. € 
50.000.00) is nog geen gebruik van gemaakt. Vanaf volgend jaar doen er 13 dorpen aan mee. De 
mogelijkheden worden nu kleiner aangezien er nu zo’n  €400.000.00 verdeeld kan worden. Voorheen 
plm. € 1.500.000.00 over 4 dorpen.  
Met een 30-tal vrijwilligers is het Mienskipshus een succes. Meer dan 4000 bezoekers in 2 jaar. Wat 
tegenvalt is dat er weinig belangstelling vanuit het dorp is. Verzoek aan een ieder is ook Freonen te 
worden van de Doarpstsjerke om dit unieke project te ondersteunen.  
Mevr. B.Poley: Om vrijwilligers te motiveren, misschien is niet elk weekend open? H.Wiersma: 
waarom de bomen rondom de Doarpstsjerke in het broedseizoen kandalaberen? Deze vraag wordt 
doorgespeeld naar de gemeente.  

Doarpsplysje Harry van der Laan: Dhr H. van der Laan stelt zich voor en meldt over de 
snelheidsproblematiek aan de Roptawei dat men dit moet melden aan VVN die de meldingen 
verzamelen en waarop de politie dan in actie kan komen. Verder meldt hij dat de inbraken toe 
nemen. In Metslawier valt dit nog mee maar de politie is bereid langs te komen aan huis voor advies 
en tips. Vraag van Mevr.H.Wymenga: wat is de regelgeving voor het parkeren van vrachtwagens 
binnen de bebouwde kom, met name in het weekend, wat soms erg storend is. Behalve de 
betreffende aan te spreken kan er op dit moment geen duidelijk antwoord gegeven worden. 
Mevr.B.Poley heeft een vraag of het zo is dat het drugsgebruik hier in de regio hoog is. Het gebruik 
en de handel is inderdaad hoog! Advies: meld dit bij vermoeden aan misdaad anoniem 0800.7000. 

11.  Rondvraag 

Dhr.G.van Dellen: Verzoek tuinkeuring: impuls, Metslawier wordt mooier en mooier! Dit wordt 
meegenomen naar de eerstvolgende DB vergadering. 
Anneke Lourens: Geluidsoverlast jeugdhonk, er is regelmatig een zware bass te horen. Vraag van 
haar is dat de bestuursleden (Leo Mooibroek) hierover in gesprek gaan met de gebruikers.  
Mevr.H.Wymenga: Kapbeleid in de gemeente Dongeradeel: wat kan het DB hierin betekenen. Zij 
spreekt haar zorgen uit over het groot onderhoud van bomen en bossen in de gemeente. Er wordt 
extreem veel gekapt en dat heeft een groot impact op het leefgebied van menig vogel en ander klein 
gedierte. Ze heeft meermalen goed contact gehad met Lautenbach en Yntema van de gemeente en 
krijgt als antwoord dat achterstallig onderhoud en ziekte de beweegredenen zijn. Erg jammer! Mevr. 
PvdA neemt dit onderwerp mee.  

9. Pauze 

Iedereen heeft een consumptiemunt gekregen en kan een consumptie bij de bar halen. 

10. Voorlichting Buurkracht Dhr.Sicco Boorsma 

Dhr.Sicco Boorsma geeft uitleg m.b.v. een beamer over Buurkracht. Wat doet Buurkracht? Deze 
organisatie brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met 
energiebesparing. Inkoopvoordeel. Er zal een buurteam samengesteld moeten worden die buren bij 
elkaar brengt en samen met buurkracht onderzoekt voor welke besparingsmaatregelingen 
belangstelling is. Buurkracht geeft ondersteuning bij het opvragen en beoordelen van offertes etc.  



Wie wil er meedenken in het buurtteam? Jan Kuik, Hette Meinema en F.van der Bij melden zich ter 
plekke aan.  

 

11. Sluiting 

Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.20 uur de 
vergadering en wenst een ieder wel thuis.  


