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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 ?
Dorpsvisie:
De meeste wensen zijn na de enquetes en de twee
dorpsbijeenkomsten gebundeld in actielijsten per thema. De
conceptvisie op hoofdlijnen is nu gereed en wordt aan u
gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering op 27
maart a.s. door de werkgroep Dorpsvisie. U bent uiteraard van
harte welkom. De uitnodigingen aan u om hierbij aanwezig te ,
zijn in het dorp huis aan huis bezorgd. Zodra u uw vragen hebt
kunnen stellen, worden de mogelijk laatste aanpassingen
gedaan en volgt er afstemming met de gemeente. Na
afstemming wordt de volledige visie geschreven, zodat u
spoedig het eindresultaat kunt inzien.
Oude foto’s ontvangen Bolswarder Nieuwsblad
Tot onze verrassing lag er bij bestuurslid Sarie Lycklama à
Nijeholt een dikke envelop met oude foto’s in de brievenbus.
Er stond geen afzender op, maar uit de foto’s valt op te maken
dat het afkomstig is uit het archief van de Bolswarder
Nieuwsblad. Het zijn foto’s met Exmorsters of rondom
Exmorster activiteiten die ooit geplaatst zijn in het Bolswarder
Nieuwsblad. Binnenkort kunt u deze foto’s terug zien op onze
website www.exmorra.info. Neemt u eens een kijkje en
wellicht ziet u uzelf in een jongere versie voorbij komen.

Nieuw paaltje naast de kerk! Waddenwandelen!!
Moesten wij u vorig DN nog aangeven dat wij geen idee
hadden wat het nieuwe paaltje naast de kerk te betekenen
had ? Inmiddels weten we al heel veel meer. O.a. met dank
aan onze dorpsgenoot Johan Zijlstra. Hij is ooit de initiator
geweest van dit plan en het resultaat mag er zijn. Hij
attendeerde ons op de website www.waddenwandelen.nl.
Hierop is te zien dat er nieuwe officiële wandelroutes zijn
rondom Exmorra en Allingawier. Het paaltje met nummer 11
betreft het knooppunt Exmorra. Vanaf het paaltje loopt er een
wandelroute naar het Surein tot aan het van Panhuijskanaal
(knooppunt 10) Vanaf dit punt kan rechts over de polderdijk
gelopen worden naar fam. O. Steigenga (knooppunt 31) en
links naar Tjerkwerd. Vanaf fam. O. Steigenga kan dan weer
teruggelopen worden naar Exmorra. Tevens kunt u vanaf fam.
O. Steigenga naar Allingawier lopen. Vanaf Allingawier naar
fam. Y. de Witte en dan rechts over de polderdijk naar
Tjerkwerd en middels de overkant van de polderdijk het pad
weer terug naar Exmorra. Ook vanaf Allingawier is er een
nieuw wandelpad langs het water naar het gemaal richting
Makkum.
Op de site van www.waddenwandelen.nl staat het volgende:
Waddenwandelen is ruim 1200 kilometer wandelplezier aan
weerszijde van werelderfgoed Waddenzee. Ontdek de oude
cultuurlandschappen, de gevarieerde natuur en de rijke
cultuurhistorie van kust en eilanden. Ervaar de rust en de
ruimte, de schilderachtige luchten. Voel de wind door uw
haren, proef het zout op uw lippen, hoor de zeemeeuwen
krijsen en geniet van het uitzicht over het droogvallende Wad.
Waddenwandelen is er voor alle wandelaars. Of u nu van een
ommetje houdt of van lange afstanden, van een middagje op
pad of meerdaagse tochten, met Waddenwandelen stelt u zelf
uw route samen en kiest u de wandeling die bij u past.
Onder dagwandelingen vindt u een aantal routes die door
kenners van de regio zijn uitgezet. Deze routes zijn rond de
twintig kilometer lang en voeren langs de mooiste plekjes in
het waddengebied. Neemt u eens een kijkje op de site, er zijn
talloze wandelroutes in Friesland uitgezet op de mooiste
plaatsen. We zijn er blij mee !

DB Exmorra schenkt bijdrage aan 12- club en aan 16- club
Soms word je als bestuur van het dorpsbelang weer eens
geboeid door het enorme net aan vrijwilligers en activiteiten
die ons dorp heeft. Daarbij viel ons o.a. de 12- club op, al
jaren geleid door Tjitse Schilstra en Jolanda Ypma en de
16- club die al jaren wordt geleid door Bram Twijnstra en Alwin
Steigenga. Zij krijgen het voorelkaar om de jeugd in de
wintermaanden wekelijks te boeien en te vermaken. We
hebben besloten hen een bijdrage te schenken om hiermee
hun activiteiten te ondersteunen. Prachtig dat ons dorp deze
clubs heeft !!
Overleg over sportveld KV Exmorra en DB Exmorra
Zoals de meeste dorpsbewoners wel weten zijn KV Exmorra
en DB Exmorra niet tevreden over de oplevering van de
renovatie van het sportveld. Vooral het voorste deel wat niet
gedraineerd is, is er erg slecht aan toe. Voor de kinderen in
ons dorp die hier graag willen voetballen is dit erg vervelend.
In overleg met KV Exmorra hebben we tezamen het volgende
besloten. Bij goed weer mogen de goals op het sportveld
staan en mogen de kinderen hierop voetballen. Wij zorgen zelf
voor tijdige verplaatsing van de goals, zodat er geen slechte
plekken ontstaan en het sportveld deze zomer ook voor de
kaatsers in goede staat is. Dus voor alle jongens en meisjes
en ouders: waar de goals staan, mag gevoetbald worden.
Niet zelf slepen met de voetbalgoals !! Als de voetbalgoals
op de oude plaats staan (op de slechte plekken) dan is het
veld te nat om te voetballen. Laten we met z’n allen ervoor
zorgen dat de kinderen maximaal kunnen genieten van het
sportveld, maar dat ook het sportveld in een goede
conditie blijft.
Daarnaast hebben KV Exmorra en Dorpsbelang Exmorra
besloten samen op te trekken als het gaat om de kwaliteit van
de renovatie van het sportveld en met name het voorste
gedeelte. Ondanks meerdere toezeggingen van de gemeente
is het Dorpsbelang Exmorra tot nu toe nog niet gelukt hier
enige beweging in te krijgen. We gaan het nu gezamenlijk
proberen, de eerste gezamenlijke brief is inmiddels naar de
gemeente verzonden. We houden u op de hoogte !

Artikeltje Leeuwarder Courant 9 februari jl. Keatsmorra
Heeft u het ook gelezen ? Een klein artikeltje in de LC van
9 februari over de afronding van het nieuwbouwplan
Keatsmorra ? Wij waren verrast, maar weten inmiddels wat er
besproken is en wat de achtergrond van het bericht is. Onze
dorpsbewoner Johan de Groot heeft begin november een
brief verzonden aan het College van B&W en aan de
gemeenteraad en heeft hierin een aantal zaken aan de orde
gebracht rondom de afronding van het plan Keatsmorra. Deze
brief heeft beweging opgeleverd en daar zijn we Johan erg
dankbaar voor. Wat heeft de gemeente naar aanleiding van de
behandeling van de brief besloten?
* Aannemersbedrijf A. Faber uit Bolsward heeft opdracht
gekregen het resterende deel woonrijp te maken. Deze
werkzaamheden starten in april 2013.
* De resterende bouwstraat wordt dan “woonrijp” gemaakt. De
plantvakken worden afgewerkt en ingezaaid of beplant waar
nodig. Oneffenheden in de weg worden hersteld. Na uitvoering
van de werkzaamheden vindt overdracht plaats van de grond
aan de gemeente Súdwest-Fryslân.
De bedoeling is dat alles medio 2013 is afgerond.
Hondentoiletten in Exmorra
Vorige maand gaven we al aan dat de gemeente Súdwest
Fryslân ondergrondse hondenpoepcontainers in ons dorp gaat
aanbrengen. Het plan is om in Exmorra twee hondentoiletten
te plaatsen. Dat zal in de loop van dit jaar gebeuren. We
vragen aan u het volgende: we zijn op zoek naar een aantal
plaatsen die geschikt zijn voor plaatsing. Zo’n locatie moet aan
een aantal voorwaarden voldoen: Het is een
route waar veel hondenbezitters gebruik van
maken en het hondentoilet moet bereikbaar
zijn voor de kolkenzuiger. We verwachten dat
de plaatsing van deze toiletten de overlast
door hondenpoep terug zal brengen. Weet u
een goede locatie ? Meld het dan via
info@exmorra.info en wij nemen het mee in onze
aanbevelingen.

Himmeldei 2013:
Wat was het koud op 22 maart jl ! Maar hebben de kinderen
een geweldige middag van gemaakt. Geen gemopper of
geklaag, vanaf groep 5 tot en met groep 8 gingen de kinderen
van CBS de Oerdracht 1,5 uur ‘himmelen’ in het dorp.
Iedereen ging vol energie op zoek naar afval in ons dorp. De
Ouderraad van CBS de Oerdracht verdient de credits, Zij
hebben de gehele organisatie op zich genomen en alle straten
in het dorp ingedeeld. Per deel ging een groepje kinderen met
begeleider op pad. Borden worden schoongemaakt, afval
werd opgeruimd en kapotte stoepen, tegels en hekwerk werd
genoteerd op een briefje. Bij terugkomst werd iedereen
opgevangen door medewerkers van de gemeente en
Wethouder Stoel. Dank aan alle begeleiders (o.a. ouders,
leiders 12- club en bestuurslid DB), zij hebben er samen met
de kinderen een groot succes van gemaakt. Wat ons betreft
een activiteit die voor herhaling vatbaar is ! (zie ook het
berichtje op de gemeentesite
www.gemeentesudwestfryslan.nl.)
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. Na een paar
oproepen hebben zich inmiddels vijf
dorpsbewoners aangemeld om met ons
en een afvaardiging van de gemeente
door het te wandelen en de
opmerkingen vanuit uw kant
rechtstreeks met de gemeente te bespreken. Hartelijk
dank voor uw aanmeldingen. Dit geeft een goede invulling
aan de wijkschouw. Binnenkort komt onze dorpscoördinator
vanuit de gemeente met een datum en kunnen we echt van
start gaan.

Windstreek 2012 !!!:
In het eerdere doarpsnijs hebt u nadere uitleg kunnen vinden
over de plannen van de provincie inzake de windmolens. Het
gaat hier om het gebied bij de Afsluitdijk en
de hoek Arum, Witmarsum, Pingjum, Wons
en tot Bolsward om deze tot
concentratiegebied te maken voor
windmolens vanuit heel Friesland. Als
reactie hierop zijn er bij de provincie circa
1.000 zienswijzen ingediend. De komende
tijd gaat de provincie aan de slag met alle
geleverde input. Zij maken een reactienota waarin zij alle
verschillende zienswijzen beantwoorden eind april 2013. Deze
reactienota en een evt. aangepast structuurvisie gaan naar de
Provinciale Staten. Zij gaan de uiteindelijke visie vaststellen.
Voorafgaand aan deze vaststelling kan iedereen inspreken.
Actuele informatie wordt door de provincie geplaatst op
www.fryslan.nl/windenergie.
In november is er een comité gevormd dat strijdt tegen de
windmolenplannen van de provincie. Het comité is
voortgekomen uit een informatiebijeenkomst in Zurich, waar
bleek dat vele aanwezigen en dorpsbelangen behoefte
hadden aan een groepje dat een voortrekkersrol wilde gaan
spelen. In het comité zitten: Albert Koers, Wouter Vogelesang,
Annemieke Reitsma, Piebe Piebenga, Arjen Doedel, Frederik
Smit en Klaas Smit.
Onder de naam Hou Friesland Mooi wordt er gestreden tegen
de plannen uit Windstreek 2012 van de provincie Fryslân. Er is
inmiddels door het comité een website gemaakt
(www.houfrieslandmooi.nl), 2400 handtekeningen van
tegenstanders aangeboden aan de Commissaris van de
Koningin, een Facebookpagina
(www.facebook.com/houfrieslandmooi) opgezet en een flyer
laten drukken.
Dit comité bezoekt verschillende bijeenkomsten over

(wind)energie in Nederland, hebben contacten met andere
belangengroepen gelegd en laat zich informeren door mensen
die al veel langer in dit veld actief zijn en publiceren met enige
regelmaat onze ideeën in de regionale kranten. Allerlei
berichten van onszelf en anderen over windenergie zijn
verzameld op www.houfrieslandmooi.nl.
Dit comité houdt een aantal bijeenkomsten in de omgeving
van Exmorra om u te informeren en een plek waar u uw
vragen kunt stellen. De data hiervoor zijn gegeven op de
Algemene Vergadering van Dorpsbelang op 27 maart jl aan de
aanwezigen en zijn aangeplakt geweest bij dorpshuis It Honk.
De informatie kwam ons te kort ter ore om u via het DN van
maart te informeren. We zullen zelf in elk geval bij één van
deze bijeenkomsten aanwezig zijn, zodat wij ook onze vragen
kunnen stellen en informatie voor ons dorp kunnen inwinnen.
We houden u op de hoogte !
Melding onderhoud:
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen ? Dan
kan dit via het Dan kan door een klachtenformulier in te
leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er
gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via
(0515 - 48 90 00).
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Erg veel nieuws deze keer. Maar u bent weer even bijgepraat.
Volgende maand meer !
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon
Jacobs, Gosse Reitsma, Chris Drost en
Sarie Lycklama à Nijeholt

