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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 ?

Nieuw bestuurslid Sylvia Hemminga
Op de valreep konden we het melden in de Algemene
Ledenvergadering afgelopen 27 maart. We hebben Sylvia
Hemminga bereid gevonden plaats te nemen in het
dorpsbelang. En daar zijn we erg blij mee. Zo zijn we als
bestuur weer op sterkte ! We wensen Sylvia veel succes en
welkom bij de club.
Bedankt !! Vertrek voorzitter Gerben Brouwer
De komst van Sylvia betekent ook het vertrek van onze
voorzitter Gerben Brouwer. Gerben heeft 5 jaar lang met
verve de kar getrokken en laat een dorpsbelang bestuur
achter dat staat als een huis. We vinden het erg jammer dat
Gerben gaat, maar waarderen enorm al het werk dat hij voor
ons en voor het dorp heeft verricht en we mogen in de
toekomst vast wel een beroep op je doen ! Gerben, bedankt!

Wisseling bestuursfuncties
We zijn er nog niet helemaal uit, maar met het vertrek van

Gerben en met de komst van Sylvia moet er weer wat worden
geschoven in de bestuursfuncties. Vooralsnog is zeker dat
Sarie Lycklama à Nijeholt doorschuift naar de
voorzittersfunctie en Chris Drost de penningmeester blijft. De
taken van de secretaris verdelen we op dit moment , zodat we
even de tijd hebben om te kijken wie deze taak op zich neemt.

Onderhoud en speelklaar maken van de speeltuin:
Op vrijdagavond 3 mei en op zaterdagochtend 4 mei gaan we
als bestuur van het dorpsbelang samen met de vaste
onderhoudsmensen van de speeltuin Sybren Leijenaar en
Piet van der Zee aan de slag om de speeltuin weer op te
knappen voor het buiten seizoen. Er komt nieuw speelzand in
de zandbank en alles wordt weer keurig gemaaid en gesnoeid.
Voor de rest wordt er goed naar het onderhoud van de
toestellen gekeken. Waarnodig voeren we een reparatie uit.
Mocht u nog mee willen helpen, u kunt er gewoon op het
genoemde tijdstip naar toe lopen.

Contributie ledengeld
In mei as. wordt het jaarlijkse ledengeld geïncasseerd voor
degene die vorig jaar een incassoformulier heeft ondertekend.
Voor de rest geldt dat de bestuursleden zoals voorheen bij u
aan de deur komen om het jaarlijkse ledengeld op te halen.

Aanmelding website Dorpsbelang bij
www.frieslandwonderland.nl
Dorpsbelang Exmorra heeft zich in april 2013 aangemeld bij
de website www.frieslandwonderland.nl. Centraal staat het
koppelen van zoveel mogelijk dorpswebsites. Deze website
wordt daardoor in één keer verrijkt met prachtig materiaal over
allerlei dorpen en de omgeving: informatie die voor veel
inwoners nieuw zal zijn en een andere, bredere kijk op de
eigen woonomgeving biedt. Daarnaast is de website ook
gekoppeld aan de website Tourist Info Fryslân, waardoor het
meer recreanten en toeristen naar ons dorp kan trekken.
Drainage sportveld
Wisten we u vorige maand nog te melden dat KV Exmorra en
Dorpsbelang Exmorra samen op trekken als het gaat om de
kwaliteit van de renovatie van het sportveld en met name het
voorste gedeelte, dan heeft u inmiddels al kunnen zien dat de
gemeente het voorste deel inmiddels aan het draineren is. En
daar zijn we erg blij mee. Nu het hele veld gedraineerd wordt,
kunnen alle delen van het sportveld intensief worden gebruikt.
We zijn verrast door de snelle oplossing door de gemeente,
maar trots op het feit dat het naar lang aanhouden toch gelukt
is.
Groenplan
Voor de perkjes bij het sportveld kan gemeld worden dat deze
nieuwe aanplanting inmiddels wat dode plantjes bevat.
Gemeente heeft toegezegd deze te vervangen door nieuwe
planten. De struiken langs de dorpsstraat (woningen van
Jonkhout tot en met Ypma) worden in september gesnoeid.
De buitenkant (aan de kant van de weg) blijft dan zitten en zal
gaan overhangen, hier kan niets geplant worden vanwege de
stoeprand. Voor het overige zijn er plannen aangedragen door
de gemeente die met de omwonenden doorgesproken moeten
worden. U hoort meer zodra wij meer weten.

Renovatie Dorpsstraat
Vlak voor of vlak na de bouwvak start de renovatie van de
dorpsstraat. Het gaat hier om het deel vanaf kruising familie
Overwater tot en met Fam. K. Faber. We hebben aangegeven
dat de dorpsstraat door het dorp en it Leantsje wat ons betreft
voorrang verdienen, maar hier geeft de gemeente nog geen
prioriteit aan. Wel hebben ze aangegeven dat deze in de
planning staat, maar niet meer dit jaar. Dit omdat voor dit deel
geldt dat er een koppeling met onderhoud van de riolering
moet worden gemaakt. We krijgen van de gemeente inspraak
in de renovatie van dit deel. We hebben de plannen van de
gemeente gedeeld met de omwonenden en hen verzocht
hierop te reageren. Dan kunnen wij met deze reacties weer
terug naar de gemeente.
Dorpsvisie:
De concept dorpsvisie is gepresenteerd op de Algemene
Ledenvergadering op 27 maart jl. De werkgroep is nu in de
fase dat de visie ook echt in een boekvorm geschreven dient
te worden. De concept visie is reeds voorgelegd aan de
gemeente om een eerste oordeel te geven of wat tips toe te
passen. De planning is dat we eind juni de definitieve
dorpsvisie kunnen uitreiken aan de gemeente. Maar daar
hoort u uiteraard nog meer van.
Aan de enquêtes die rondgedeeld zijn in het dorp was ook een
prijsvraag verbonden. Op de algemene ledenvergadering is
bekend gemaakt dat de eerste prijs is gewonnen door Johan
Zijlstra en de tweede prijs door Alwin Overwater. Hun ideeën
zien we voor een deel terug in de visie. Johan de Groot heeft
de prijzen bij de winnaars thuis bezorgd.
Hartelijk gefeliciteerd !!
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 ondergrondse
hondentoiletten te plaatsen. Dat zal in de loop van dit jaar

gebeuren. We hebben in het bestuur ten aanzien van het
plaatsen van de toiletten het volgende besloten: we gaan alle
hondenbezitters schriftelijk vragen naar hun mening. Waar
hebben zij het liefst de hondentoilet ? Dit om de gedragenheid
zo groot mogelijk te maken. Want een hondentoilet plaatsen is
één, maar deze gebruiken is uiteraard twee. We verwachten
dat de plaatsing van deze toiletten de overlast door
hondenpoep terug zal brengen. Weet u een goede locatie ?
Meld het dan alsnog aan via info@exmorra.info en wij
nemen het mee in onze aanbevelingen.

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. Inmiddels is onze nieuwe
dorpscoördinator Jaap Wittermans op zoek naar een
geschikte 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.. 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 organiseert en 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.
Op 5 april jl. is ons kersverse bestuurslid Sylvia op een
bijeenkomst geweest georganiseerd door het comité Hou
Friesland Mooi in Makkum. Strekking van de bijeenkomst is
dat de lasten in de regio komen en de lusten voor heel
Friesland. En daar is het comité Hou Fryslân Mooi op tegen. In
het IJsselmeer (75-150 stuks afhankelijk van grootte turbine)
is de zeggenschap voor het plaatsen van de molens voor het
het Rijk en niet van provincie. Provincie geeft hiervoor wel de
vergunningen af. Maar als de provincie geen vergunning wil
geven, gaat het besluit naar de minister en die kan over alle
entiteiten heen besluiten alsnog te plaatsen. De verwachting is
dan ook dat de molens in het IJsselmeer er komen. Voor wat
betreft de plannen op het platteland, geldt op dit moment het
volgende. Men verwacht dat hier 100 molens dienen te
worden geplaatst van 180 meter hoogte. Het comité heeft
hiervoor een nieuw voorstel ingebracht. Het voorstel van het
comité is om niet twee aandachtsgebieden aan te wijzen,
maar vijf aandachtsgebieden binnen Friesland te benoemen,
zodat de concentratie niet alleen in onze omgeving is, maar
meer verspreid over de provincie. Dit laatste idee is gepolst

bij de aanwezigen op de bijeenkomst.. Binnenkort gaat het
comité het plan met vijf windmolen gebieden in de provincie
Fryslân voorstellen aan de provincie. Op het einde van het
jaar moet de provincie een besluit nemen over de plaatsing,
want anders neemt het Rijk het besluit over.
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).
Erg veel nieuws deze keer. Maar u bent weer even bijgepraat.
Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon
Jacobs, Gosse Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt

