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NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we
ons momenteel mee bezig ?
We zijn verheugd om u te kunnen mededelen dat we een nieuw bestuurslid hebben. Simon
Jacobs hebben we bereid gevonden om de plaats van Johan Zijlstra in te nemen. Johan
bedankt en Simon van harte welkom binnen onze groep. We zijn weer compleet !!
De eerste plannen voor het Groenplan zijn gereed en door Gerben Brouwer gepresenteerd
op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. De plannen zijn positief ontvangen en
door de aanwezige leden is ingestemd om met dit plan door te gaan. Inmiddels zijn de eerste
resultaten zichtbaar, daar hebben we u in het vorige doarpsnijs e.e.a. over medegedeeld.
We zijn met de gemeente in gesprek over de tweede fase van het Groenplan. Het is nog niet
helemaal duidelijk wanneer de rest van het plan in gang wordt gezet. Wordt vervolgd.
Voor het meedenken over de Dorpsvisie komen de leden van de werkgroep binnenkort bij
u langs om u persoonlijk uit te nodigen. Op 13 juli a.s. wordt er een avond in ’t Honk
gehouden voor alle dorpsgenoten om mee te denken over de toekomst van ons dorp. Zorg
dat u er bij bent en schrijf de datum van 13 juli 20.00 nu alvast in uw agenda.
Richting de gemeente hebben we aangegeven dat het de wens van het dorp is om het
schelpenpad rondom de ijsbaan te willen behouden onder voorwaarde dat het ook goed
onderhouden wordt. Inmiddels is door de gemeente aangegeven dat de vaart rondom de
ijsbaan gebaggerd dient te worden en dat dit deels vanaf het schelpenpad moet gebeuren.
We zijn nog in overleg met de gemeente om te kijken of we na het baggeren het
schelpenpad weer netjes krijgen en de schapen alleen op de ijsbaan en niet op het verdere
terrein, zodat het pad netjes blijft. Wordt vervolgd..
Op de website van de gemeente www.gemeentesudwestfryslan.nl staat vanaf 1 mei een
totaal overzicht van alle verkeersstremmingen. Handig! Zo kunt u gemakkelijk kijken of er
op uw route omleidingen zijn. Om het nog gebruiksvriendelijker te maken is er ook een
zogenaamde APP beschikbaar. De APP is beschikbaar voor android (Link opent in een
nieuw venster)en Iphone/Ipad(Link opent in een nieuw venster), omschrijving InMaps.
Het google Maps-kaartje op onze website is ingezoomd op de gemeente Súdwest-Fryslân
met daarin verschillende driehoekjes (van lichte hinder tot ernstige hinder). Door te klikken
op een icoon verschijnt een pop-up met meer informatie: de aard van de werkzaamheden,
data, verwachte verkeershinder en de verwijzing naar websites etc. Zoom de kaart uit zodat
u de verkeersstremmingen van de gehele provincie ziet. Deze stremmingen komen zowel
van de gemeenten, als van de provincie en Rijkswaterstaat.

Dorpsbelang Exmorra is gestart met het opzetten van een website voor het dorp. Langzaam
aan komt er meer info op de site. Neemt u zo nu en dan een kijkje. Binnenkort is onze wens
om alle adressen van verenigingen, stichtingen en kerk van onze dorp toe te voegen.
Alle verenigingen en stichtingen en de kerk in ons dorp worden benaderd met het verzoek
om aan te geven of zij gelinkt willen worden aan onze website en welke contactgegevens wij
mogen plaatsen. Daarna hebben we een actuele en volledig website. Daarna gaan wij op
dezelfde wijze alle bedrijven in Exmorra benaderen voor het plaatsen van hun gegevens op
de website. Zo willen we er een prachtige website van maken met veel informatie van en
rond Exmorra. Het webadres is: www.exmorra.info
In de maand juni komen we weer langs met het ophalen van de contributie. Tevens vragen
wij u of u wilt instemmen voor 2013 voor het incasseren van het ledengeld. Mocht u dit
willen dan vragen wij u een formulier te ondertekenen. Mocht u dit niet wensen, dan komen
wij volgend jaar gewoon weer bij u langs.
Op 17 april jl is namens het dorpsbelang Gosse Reitsma aanwezig geweest bij de
bijeenkomst bevolkingsontwikkeling en concept woningbouwprogramma van de
gemeente Súdwest Fryslân. Het was een goede bijeenkomst waarbij voor de meeste
dorpen het belangrijkste bespreekpunt was: de behoefte in de dorpen aan nieuwbouw
woning voor starters. Daarnaast veel ruimte voor discussie rondom het thema: hoe houden
we jongeren in onze dorpen en hoe trekken we nieuwe jongeren aan. Zinvol om hier namens
dorpsbelang Exmorra aanwezig te zijn. ’
Vorige maand konden wij u vertellen dat Johan de Groot op persoonlijke titel meegedaan
heeft aan een prijsvraag van de gemeente Sudwest Fryslan en daar € 500,- heeft
gewonnen die ten goede komt aan het dorp. Inmiddels heeft de gemeente ons verzoek
ontvangen om er twee bankjes voor aan te schaffen op de Golle met bestrating om het
netjes te houden. We wachten de reactie van de gemeente af. Wordt vervolgd.
Meldpunt overlast: Harde muziek op ongewone tijden, vervuiling op straat, luidruchtige
jongeren, intimidatie, rondzwervende verslaafden..... Allerlei vormen van overlast waarvan u
hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie. Afhankelijk van de
omstandigheden moet u in eerste instantie zelf proberen de veroorzaker van de overlast
hierop aan te spreken om zo tot een acceptabele oplossing te komen. Maar wat nu als de
veroorzaker geen gehoor geeft aan uw verzoek de overlast te stoppen? In dergelijke
gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente via het formulier op de website. Op het
moment dat uw melding binnenkomt worden uw gegevens en die van uw melding
geregistreerd. De melding wordt behandeld, de acties worden geregistreerd, de voortgang
wordt in de gaten gehouden en u als melder wordt op de hoogte gehouden. Dankzij het
indienen van onderstaande digitale melding hoeft u niet meerdere malen aan verschillende
medewerkers dezelfde melding uit te leggen. www.gemeentesudwestfryslan.nl

Hoe beschermt de gemeente uw privacy gegevens: De gemeente heeft regels vastgelegd
om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van haar inwoners. In de Beheerregeling
BRP staat hoe we uw gegevens technisch beveiligen. In het privacyreglement staat wie er
toegang heeft tot uw gegevens, waarvoor ze gebruikt mogen worden en aan welke partijen
ze wel en niet verstrekt mogen worden.
Het is niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er
instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Wilt u dat niet om
persoonlijke redenen, dan kunt u verzoeken om een verstrekkingbeperking van de gegevens
uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Aan commerciële
instellingen verstrekt de gemeente in ieder geval geen gegevens.
Voor meer informatie bel het gemeenteloket en vraag naar Team Burgerzaken 0515-489000.
Wilt u gast zijn van de raad, meldt u dan nu aan! Hoe werkt dat nou in die gemeenteraad?
Waarover vergaderen die raadsleden eigenlijk? Hebt u altijd wel eens een bezoekje aan de
gemeenteraad willen brengen, maar is het er nog nooit van gekomen, dan is dit uw kans. De
gemeenteraad start namelijk met het project “Gast van de Raad”. Speciaal voor inwoners uit
onze gemeente die best wel eens willen weten hoe het er bij de gemeente aan toe gaat.
Belangstellenden die zich hiervoor opgeven, krijgen een speciale VIP-behandeling.
“Gast van de Raad” wordt eens in de twee maanden gehouden. De eerste keer is tijdens de
raadsvergadering van 21 juni a.s. Na opgave bij de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân
worden maximaal 10 personen voor deze raadsvergadering uitgenodigd.
De gasten worden vanaf 18.30 uur, een uur voorafgaand aan de raadsvergadering, door
enkele raadsleden ontvangen. Onder het genot van een kopje koffie/thee, krijgen de gasten
uitleg over het werk van de raad. Uiteraard mogen de gasten zelf ook vragen stellen.
Bovendien wordt uitleg gegeven over de raadsvergadering en de agenda van die avond.
De gasten van de gemeenteraad zullen vervolgens kennismaken met de raadsleden en
volgen vanaf de publieke tribune de vergadering. Na afloop wordt de gasten de gelegenheid
geboden om met de raadsleden nog even na te praten.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich hier aanmelden bij de griffie van de gemeente
Súdwest-Fryslân. U kunt ook bellen met de gemeente en vragen naar de griffie. Het is van
belang dat u behalve uw naam ook aangeeft met hoeveel personen u wilt komen. Indien
meer dan 10 personen zich aanmelden wordt met u overlegd voor een later tijdstip.
Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012. Vanaf die
dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Zie
www.paspoortinformatie.nl
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon Jacobs, Gosse Reitsma,Sarie
Lycklama à Nijeholt en Chris Drost.

