Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat
van start met experiment
De bevolking van Dongeradeel krimpt. Deze onomkeerbare ontwikkeling is een bedreiging, maar die willen we
graag omzetten in een kans. De aandacht ligt niet langer op de kwantiteit, maar meer op de kwaliteit van wonen en
leefomgeving. Dongeradeel heeft mooie dorpen met een sterke sociale samenhang en een prima zelforganiserend
vermogen. Dat moet zo blijven. De gemeente werkt daarom al een tijdje samen met alle dorpsbelangen en andere
externe partijen aan een leefbaarheidsplan. Het experiment beschermde dorpsgezichten is één van de eerste
projecten uit het leefbaarheidsplan dat in uitvoering wordt gebracht.
Experiment beschermde dorpsgezichten
De dorpen in Dongeradeel koesteren de kern en willen
veelal voorkomen dat aan de randen nieuwbouw
plaatsvindt terwijl de kern leegloopt. Het project
beschermde dorpsgezichten wil perspectieven in beeld
brengen en aantonen dat er binnen de kernen ruimte is
voor ontwikkeling, voor kwaliteit en diversiteit.
Doelstelling van het experiment is het behouden en het
versterken van aantrekkelijke duurzame woonmilieus in
en rond de vier beschermde dorpsgezichten Holwerd,
Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat. De beschermde
dorpsgezichten moeten weer dynamische gebieden
worden die kunnen meegroeien met de eisen van deze
tijd en waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Rol dorpen en inwoners
De inwoners van de dorpen worden betrokken bij het
project en bepalen mee wat de werkwijze wordt in het
eigen dorp. Er wordt gestreefd naar de oprichting van
een soort van overkoepelende ontwikkelingsorganisatie
en per dorp een lokale ontwikkelingsorganisatie. Deze
organisatie brengt concrete initiatieven tot uitvoering.
Het uitgangspunt is om een dergelijke organisatie neer
te zetten als groeimodel, klein te beginnen en uiteindelijk
alle thema’s met betrekking tot de leefomgeving hierin
mee te nemen. De gemeente zal hierbij op afstand
staan en voornamelijk een voorwaardenscheppende rol
hebben op juridisch en ﬁnancieel gebied.

Het project richt zich primair op de particuliere
woningvoorraad binnen de beschermde dorpsgezichten,
maar ook de overige gebouwen, de sociale omgeving,
de openbare/private ruimte en de economie gelden als
pijlers met duurzaamheid als belangrijk element.
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Ee

Start in Ee, Metslawier, Paesens/Moddergat en
Holwerd
Met het experiment wordt gestart in de beschermde
dorpsgezichten Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/
Moddergat. Het is de bedoeling dat hiermee een
werkwijze wordt ontwikkeld die uiteindelijk ook in andere
dorpen in Dongeradeel toegepast kan worden.

Activiteiten
De genoemde ontwikkelorganisatie gaat aan de slag met
de uitvoering van diverse activiteiten in en voor het dorp. In
eerste instantie kunnen bijvoorbeeld activiteiten worden
opgepakt die er in het beschermde dorpsgezicht op het
gebied van de woningen toe leiden dat de woonkwaliteit
verbetert. Ook voor het verbeteren van de overige
gebouwen, de sociale omgeving, de publieke/private
ruimte en de economie kunnen uiteindelijk door deze
ontwikkelingsorganisatie activiteiten worden opgepakt.
De bedoeling is dat er per dorp een cultuurhistorische
verkenning wordt opgesteld en in nauwe samenwerking
met de bewoners een ontwikkelingsperspectief.

