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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 ?

Leger des Heils container op de Golle
Bij ons is door dorpsgenoten aangegeven dat de
kledingcontainer op de Golle vaak te vol zit en dat
dorpsbewoners hun kleding dan niet kwijt kunnen.
Wij hebben inmiddels bij de organisatie van het
Leger des Heils het verzoek ingediend om vaker
de container te komen legen. En nu maar
afwachten…

Onderhoud en speelklaar maken van de speeltuin:
Op vrijdagavond 3 mei en op zaterdagochtend 4 mei hebben
we als bestuur van het dorpsbelang de speeltuin weer
speelklaar gemaakt. Grote dank aan onze
dorpsgenoten Agnes Drost, Wopke
Brander en Klaske Ypma. Zij hebben
meegeholpen om het gras weer kort te
maaien en nieuw speelzand in te zandbak
te krijgen. Nu kunnen de kinderen er deze
zomer mooi in spelen. Sybren Leijenaar en
Piet van der Zee blijven ook dit jaar de
speeltuin maaien. Binnenkort komen er nog
nieuwe houtsnippers onder de
speeltoestellen.

Contributie ledengeld
In mei en juni 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.
Groenplan
Wederom zijn er paar uitwerkingen van het
groenplan gerealiseerd. Tegenover Jelle
Elgersma zijn er nieuwe boompjes rondom het
sportveld gezet en dat geldt ook aan de andere
kant van het sportveld. Ook hier heeft de
gemeente in een opening tussen de bomen
nieuwe jonge boompjes neergezet om de
bomensingel weer dicht te krijgen.

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. We hebben inmiddels alle omwonenden
verzocht om hun reacties te geven op de plannen. Een aantal
hebben dit gedaan en de wensen van de bewoners hebben wij
teruggekoppeld aan de gemeente. Bedankt voor jullie
inbreng !

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 en zij hebben hun reactie gegeven. Hierdoor
passen we nog een aantal zaken aan en op 20 juni ’s avonds
wordt de dorpsvisie definitief overhandigd aan wethouder
Wigle Sinnema van de gemeente. Uiteraard hoort u hier nog
meer van.
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 inmiddels alle hondenbezitters
schriftelijk gevraagd naar hun mening. Waar hebben zij het
liefst de hondentoilet ? Inmiddels heeft een ruime meerderheid
aangegeven dat zij het liefst de hondentoiletten zien aan het
begin van het fietspad van Exmorra naar Allingawier en aan
het begin van het grindpad rondom het sportveld tegenover
familie Jelle Elgersma. We verwachten dat de plaatsing van
deze toiletten de overlast door hondenpoep terug zal
brengen..

Wijkschouw Exmorra:
Op 8 mei hebben een drietal
vertegenwoordigers van de gemeente
samen met een vijftal dorpsbewoners de
wijkschouw gelopen door ons dorp. Zij
hebben aan de gemeente aangegeven hoe
zij een aantal zaken in ons dorp graag
zien. Hierbij zijn veel zaken rondom
groenplan, bestrating, verlichting en
onderhoud aangegeven. De gemeente
heeft alles genoteerd en heeft inmiddels
een aantal zaken toegezegd. Bedankt voor jullie inzet! Het is
ons goed bevallen op deze manier de bewoners te betrekken.
Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen.
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 hen en anderen over windenergie zijn
verzameld op www.houfrieslandmooi.nl.
Het comité pleit voor:
1. Spreiding over de Provincie (ongeveer 10 kleine locaties op
of nabij industrieterreinen of knooppunten van wegen).
2. Oprichten en stimuleren van verenigingen van omwonende
(teneinde eerlijk te delen in de lasten, de lusten en de
zeggenschap).
3. Oprichten en stimuleren van dorpscoöperaties (ook als
economische impuls voor het Fryske platteland).
4. Saneren van verouderde turbines en uitkopen van
eigenaren (vooral door participatie in de nieuwe projecten).
5. Een commissie van onafhankelijke
deskundigen om de beleidsuitvoering te
ondersteunen en te monitoren.
Dit plan is inmiddels aangeboden aan de
provincie.
Wilt u meehelpen ? meld u als
steunbetuiger aan via
info@houfrieslandmooi.nl

Bijdrage 250 euro van dorpsbelang Jeu de Boules banen
De leden van de Jeu de Boules vereniging
de Tûke Goaiers hebben aan het
dorpsbelang een bijdrage gevraagd voor
de twee prachtige nieuwe banen die zij
samen hebben aangelegd. Wij hebben
besloten hen te steunen met een bijdrage
van 250 euro.
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: Simon Jacobs, Gosse
Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt

