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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 ?
Windstreek 2012 !!!:
In dit doarpsnijs vindt u nadere uitleg over de plannen van de provincie om het gebied bij de
Afsluitdijk en de hoek Arum, Witmarsum, Pingjum, Wons en tot Bolsward tot
concentratiegebied te maken voor windmolens vanuit heel Friesland. Leest u de informatie
goed door en bekijkt u wat de gevolgen zijn voor onze leefomgeving en van onze
omringende dorpen. Hier staat ook hoe u kunt reageren en wat de mening is van
dorpsbelang Exmorra.
Dorpsvisie:
Op 12 oktober hebben we een prima bijeenkomst gehad waarbij volop gesproken is over de
onderwerpen die belangrijk zijn om op te nemen in onze dorpsvisie. Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid. We waren erg tevreden met de opkomst. Zoals aangegeven door de
werkgroep dorpsvisie worden de aantekeningen uitgewerkt, komt er misschien nog een
enquete voor de overige dorpsbewoners, volgt er binnenkort afstemming met de gemeente
en is er het streven naar een concept visie bij de volgende ledenvergadering van het
dorpsbelang in februari/maart 2013. Daar kunt u opnieuw aangeven wat u van het concept
vindt.
Website www.exmorra.info en nieuw mailadres actief dorpsbelang: info@exmorra.info
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. Alle verenigingen,
stichtingen en de kerk zijn benaderd om toestemming te geven hun contactgegevens te
plaatsen op onze website. Op dezelfde wijze hebben we alle bedrijven in Exmorra benaderd
voor het plaatsen van hun gegevens op de website. Inmiddels hebben we al veel positieve
reacties binnen en dat ons goed !! Zo willen we er een prachtige website van maken.
Inmiddels is ook onze nieuwe mailadres actief. Mocht u suggesties hebben of opmerkingen
of wilt u informatie kwijt. Mail het dan naar bovenstaand mailadres en reactie volgt.
Wijkschouw Exmorra:
Jaarlijks lopen vertegenwoordigers van de gemeente met een zestal dorpsgenoten door het
dorp om aan te geven wat zij graag veranderd zien of aandachtspunten zijn voor de
gemeente. Wellicht vindt u het leuk om met ons en de gemeente door het dorp te
wandelen en de opmerkingen vanuit uw kant rechtstreeks met de gemeente te
bespreken. Mocht u mee willen doen, graag aanmelden bij Sarie Lycklama à Nijeholt
0515-575755 of via het mailadres van dorpsbelang.
Nieuw putdeksels:
Ons dorpsbelanglid Chris Drost viel het volgende op. Een aantal putdeksels zijn vervangen

van dichte deksels naar open deksels. Dit naar aanleiding van klachten over stankoverlast.
De stank moet nu luchten door de deksels ipv bij u in huis. Een mooie kleine verbetering.
Aanlegringen aangebracht op kade in de Opfeart:
We hebben er lang op gewacht, maar ze zijn er dan eindelijk !! In de Opfeart aan de kade bij
fam. J. Wijnalda zijn een aantal ringen gemonteerd, zodat u hier uw boot kunt aanleggen.
Weer een kleine verbetering in ons dorp. Wij zijn er trots op..

Notulen algemene ledenvergadering februari 2012:
Tijdens de algemene ledenvergadering in It Honk was onze secretaris Johan Zijlstra voor het
eerst digitaal. Alle opmerkingen en actiepunten zijn direct genoteerd in de laptop voor
verwerking. Dat geldt tevens voor de notulen. Helaas is het opslaan van de gegevens niet
goed gegaan en zijn alle aantekeningen verloren gegaan. Dit is erg vervelend voor ons,
maar ook voor u. Heeft u tijdens deze avond actiepunten geroepen die niet verloren mogen
gaan ? Dan willen wij dit graag van u weten. U kunt vergeten actiepunten doorgeven aan
één van de bestuursleden.
Vragen over nieuwbouw:
Als bestuursleden krijgen we veel vragen over de nieuwbouw en vooral de afronding van
fase 1. Het gaat hier om opruimen van het terrein en het plaatsen van faciliteiten. Hier
hebben wij met de gemeente over gesproken. De gemeente geeft aan hier geen grip op te
hebben. Het terrein is nog van Bouwbedrijf van Zuiden en zolang zij het terrein niet officieel
overdragen aan de gemeente, kan en mag de gemeente hier geen werkzaamheden
verrichten. De groenstrook tegenover Johan de Groot behoort hier ook bij, de gemeente blijft
het wel maaien. Wij gaan nu wel contact opnemen met Bouwbedrijf van Zuiden om hen
dringend te verzoeken de container te verwijderen die nog steeds in de nieuwbouw
staat.
Groenplan:
Dit is nog niet helemaal af. Het is de bedoeling om komend najaar
nog enkele bomen te planten bij o.a de woning van familie Jelle
Elgersma. Verder worden de bomen op het groenveldje achter de
speeltuin niet vervangen en ook de bomen aan de ds. Wa
Brakelstrjitte 13 t/m 21 blijven staan. Dit was eerst wel de
bedoeling, maar de gemeente gaat ook bezuinigen op het
groenplan. Verwijderen en niet nieuw plaatsen was voor Dorpsbelang geen optie. Bij het
sportveld staan in het plantsoen een aantal dode struiken deze worden vervangen. Het
groen bij de woning van familie Jentsje Wijnalda zal worden gesnoeid zodat het er weer
goed uitziet, ook dit wordt niet vervangen.
Pand Spintol:
Inmiddels is er behoorlijk wat berichtgeving geweest over het beëindigen van de Spintol. De
gemeente heeft inmiddels aangegeven dat het pand in de verkoop komt.
Gemeentelijk vervoerplan:
Wij melden u al eerder dat wij uitgenodigd zijn om mee te denken aan onze wensen t.a.v. het
gemeentelijk vervoerplan. De gemeente heeft nu een concept gemaakt en dit aan ons
teruggekoppeld. Wij nemen u mee in de belangrijkste punten t.a.v. ons dorpje:
 De wens voor een fietspad tussen Exmorra en Allingawier
voor schoolgaande kinderen wordt NIET meegenomen.

 De versmalling bij het bord Exmorra vanuit Allingawier en de versmallingen in de
Dorpsstraat vervangen door drempels. De gemeente neemt dit mee bij het
onderhoud.
 Bolswarderweg wordt van 80, 60 km weg. Argumentatie is dat hier sprake is van een
erftoegangsweg en niet van een weg voor gebiedsontsluiting. De Bolswarderweg
wordt grotendeels door bewoners van Exmorra gebruikt en voor de omringende
gebieden. De Weersterweg van de A7 naar Wons wordt gezien als gebiedsontsluiting
en blijft 80 km. Wij zijn hier niet blij mee. De Bolswarderweg was één van de drie
wegen in onze gemeente die afweken van het 60 km beleid. Alle drie wegen zijn 60
km wegen geworden.
 De aansluiting van Exmorra op de provinciale kruising bij Bolsward is ongelukkig. Hier
gebeuren regelmatig ongelukken. Dit is WEL opgenomen. Kruispunt is provinciaal
belang, maar gemeente voert hierover wel gesprekken met provincie.
Daarnaast hebben we nog een paar punten die wel zijn genoemd, maar niet zijn opgenomen
in het vervoerplan. Deze hebben alsnog gemeld met het verzoek deze op te nemen. Het
betreffen de volgende punten:
 Het kruispunt bij de milieustraat bij Bolsward. Er wordt vaak getwijfeld wie hier
voorrang heeft. Verzoek om dit duidelijk aan te geven.
 De oversteekplaats voor de fietsers vanaf Exmorra onder het viaduct door en dan
over de autobaan naar het fietspad richting het stoplicht voor de provinciale kruising
blijft gevaarlijk. Men komt met snelheid vanaf het viaduct. Wellicht haaientanden
aanbrengen voor de overstekende fietsers die vanaf het viaduct komen en anders
duidelijkheid over voorrangspositie auto's.
 Smalle stoep bij de Dorpsstraat, deze is slecht toegankelijk voor rolstoelers en
rollators in het midden van het dorp, tevens de slechte bestrating van de Dorpsstraat.
 Het parkeren bij de school en het verzoek hier een paar extra parkeerplaatsen te
creëren.

Vrijwilligersverzekering:
Voor alle vrijwilligers in gemeente Súdwest-Fryslân is met ingang van 1 januari 2011 het
volgende geregeld. Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen risico's die samenhangen met
hun vrijwilligerswerk. Bespreek het eens in uw bestuur. Het college van burgemeester en
wethouders heeft ingestemd met een collectieve verzekering waarmee alle vrijwilligers van
de gemeente automatisch en kosteloos verzekerd zijn. De voorwaarden en veelgestelde
vragen over deze verzekering vindt in onderstaande documenten.




Veelgestelde vrager vrijwilligersverzekering.pdf (25,07 KB)
dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis 180211.pdf (247,41 KB)
Schade aanmeldformulier Vrijw polis.pdf (158,55 KB)

Modder op de weg:
Deze maanden is het weer de tijd om aardappelen, bieten en andere gewassen van het land
te halen. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met modderige
wegen. Wie de oogst binnenhaalt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
veiligheid op de weg. Wanneer modder op de weg niet te voorkomen is moet
de weggebruiker door de vervuiler worden gewaarschuwd door
waarschuwingsborden. De vervuiler maakt vervolgens de weg zo snel
mogelijk weer schoon.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon Jacobs, Gosse Reitsma,
Sarie Lycklama à Nijeholt

