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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 ?

Verkoop huurwoningen door Elkien
.
Zoals u al in twee eerder nieuwsberichten hebt kunnen
vernemen, gaat Elkien in Exmorra een groot aantal
huurwoningen verkopen. Momenteel staan hiervan al een
tweetal in de verkoop, Mochten deze na 9 maanden niet
verkocht zijn, dan gaan ze eerst weer in de verhuur.
Wij zijn hier op zijn minst gezegd niet blij mee. Dit hebben we
inmiddels in een brief aangegeven aan Elkien en aan de
wethouder wonen van de gemeente Sùdwest Fryslan..
In juni jl. hebben we opnieuw gesproken met Elkien, maar hun
beleid staat vast. Er ligt inmiddels een concept brief klaar voor
de directie van Elkien in een laatste poging om voor Exmorra
verandering in het beleid te krijgen.
Jaarlijks gesprek met Ald Faers Erf
In de dorpsvisie heeft u uitgesproken het behoud van het
winkeltje en het behoud van het toerisme belangrijk te vinden
voor ons dorp. We hebben daarom in onze dorpsvisie
afgesproken in elk geval jaarlijks overleg te hebben met
Stichting Ald Faers Erf. In oktober volgt onze eerste afspraak
met manager Freddy Schakel. Een mooie ontwikkeling !!

Contributie ledengeld
In mei en juni as. is 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.

Bruggetje en betonpad achter it Honk
In de visie hebben wij aangegeven in plaats van het
schelpenpad rondom de ijsbaan een bruggetje achter it Honk
en dan aansluitend een betonpad die vanaf het bruggetje
aansluit op de bestrating bij de ingang van de ijsbaan cq.
Stichting it Honk en fam. Henk de Boer heeft geen bezwaar.
Inmiddels hebben we André Abma bereid gevonden om dit
project te begeleiden. We hebben inmiddels ook al een aantal
toezeggingen gehad van een paar dorpsbewoners die bereid
zijn André te helpen. De gemeente heeft aangegeven hier
haast mee te maken. Zij willen dit geregeld hebben voordat
het water weer op de ijsbaan komt. De komende weken kunt u
daarom actie verwachten achter het Honk en op de ijsbaan.
Een prachtig eerste aanzet van onze visie werd nu zijn
vruchten al af ?

e

Keatsmorra 2 fase
Op 3 juli is er onder grote belangstelling een
informatiebijeenkomst geweest in it Honk inzake de invulling
e
van Keatsmorra 2 fase. Deze bijeenkomst is georganiseerd
door Bouwbedrijf P.F. van Zuiden.
Op 25 september vanaf 17.30 volgt de tweede bijeenkomst in
‘t Honk. U heeft intussen allen een persoonlijke uitnodiging
ontvangen in de brievenbus van de projectontwikkelaar
Cees Zeldenrust.
Windstreek 2012 !!!:
De gemeenteraad heeft 27 juni jl. besluiten genomen over
onder andere de notitie bijgestelde kaders windenergie. Op de
site van de gemeente kunt u hierover het
volgende verslag lezen.
De raad heeft over de notitie lang
gedebatteerd. Vanaf de publieke tribune
werd de discussie gevolgd door inwoners
van de gemeente al of geen voorstander van
windenergie.
Uiteindelijk is na lang debatteren de meerderheid van de
gemeenteraad akkoord gegaan met de notitie van het college,
weliswaar met een amendement als aanvulling. De
belangrijkste punten daaruit zijn:
Er komt een beleidsnotitie windenergie waarin rekening wordt
gehouden met de uitkomst van het kabinetsbesluit om een
onderzoek in te stellen naar de plaatsing van windmolens op
de Afsluitdijk. En wanneer de realisatie van windmolens op de
Afsluitdijk voldoende megawatt zou kunnen opleveren, dit een
streep zet door een windmolenpark in het IJsselmeer.
Mochten alle noodzakelijke onderzoeken vervolgens toch
geen positief resultaat voor de geplande doelstelling van het
Rijk opleveren en blijft daarmee het Rijk vasthouden aan zijn
locatiekeuze, dan blijft de gemeente tegen plaatsing van
windmolens in het IJsselmeer.

Vrijwilliger van het jaar 2013:
Samen met dorpsbelang Allingawier en het doarpsnijs hebben
we dit jaar voor het eerst de verkiezing van de vrijwilliger van
het jaar opgezet. Dit heeft u al kunnen lezen in de vorige twee
nummers van DN. We gaan hiervoor met alle drie organisaties
een gezellige avond in ’t Honk voor het hele dorp organiseren
waar ook de uitreiking van de vrijwilliger van het jaar
plaatsvindt. U heeft inmiddels een uitnodiging in de
brievenbus van de organisatie mogen ontvangen.
Wilt u zoveel mogelijk uw vrijwilliger van het jaar
aan ons doorgeven ? Dat mag met of zonder
motivatie. Hoe meer aanmeldingen hoe beter..
Aandachtspunt ledenvergadering: onkruidbestrijding:
Bij de laatste ledenvergadering heeft u een aantal
aandachtspunten aan ons meegegeven. De meeste hebben
we inmiddels doorgegeven aan de instantie die hier mee te
maken heeft. Eén van de punten was zorg voor goede
onkruidbestrijding. De gemeente heeft toegezegd in het
einde van september een extra rondje te maken in ons dorp.
Heel veel nieuwe beleidsstukken:
Met de komst van de nieuwe gemeente moeten alle
beleidsstukken van alle 5 gemeentes opnieuw geschreven
worden en goedgekeurd worden. Momenteel zijn de volgende
beleidsstukken onder de aandacht: de beleidsnota oud
papier, de beleidsnota afval en het speeltuinbeleid. Voor
alle beleidsstukken geldt dat wij deze in concept krijgen
voorgelegd, dan kunnen wij binnen een termijn reageren en
wordt uiteindelijk een definitief beleid afgetekend en uitgerold
over de dorpen. Binnen ons bestuur hebben we afgesproken
hier actief op te reageren. We lezen alle beleidsstukken door
en reageren waar nodig. Ons beeld is ook dat de gemeente
hier goed mee om gaat. Alle reacties worden beoordeeld en
gewogen. Zodra er een beleidsstuk wordt goedgekeurd wat
ons dorp raakt, zullen wij een korte samenvatting hier terug
laten komen.

Goedkeuring gemeentelijk vervoerbeleid:
Het eerste beleidsstuk wat goedgekeurd is, is het
vervoerbeleid. Dit is al bijna een jaar onderhanden en is al een
paar keer aangehouden bij de gemeente. Voor Exmorra zitten
hier de volgende punten in van belang:
De Bolswarderweg was een 80 km weg en is vanaf heden
een erftoegangsweg i.p.v. een gebiedsontsluitingsweg en
gecategoriseerd als 60 km weg. Hier hebben wij tegen
geprotesteerd, dit protest is niet gehonoreerd.
Versmallingen in ons dorp worden bij het onderhoud van de
wegen in overleg met dorpsbelang (en uiteraard de bewoners)
wel of niet teruggeplaatst. Inrichting is maatwerk.
De aansluiting vanuit Exmorra op de
provinciale weg bij Bolsward is ongelukkig en
niet veilig. Dit is een provinciale aangelegenheid,
maar er vinden wel gesprekken plaats om de
kruising aan te passen.

Sportveld:
We zijn blij met de drainage van het gehele veld, maar de
meeste inwoners zullen inmiddels wel hebben gezien dat de
grond boven de drainage is ingezakt en dit levert op bepaalde
plaatsen een golfend veld op en dat is niet de bedoeling. Hier
hebben we contact met de gemeente over gehad en de
gemeente is hier ook niet blij mee. Hetzelfde probleem hebben
zij ook bij het sportveld in Pingjum. Momenteel is er maar één
optie, steeds de verzakkingen aanvullen met zand of grond.
De gemeente gaat er overigens vanuit dat met het aanvullen
nog wel een paar jaar nodig is om het uiteindelijk definitief te
verhelpen. Het over de kop halen van de toplaag over het hele
veld is een tweede optie, echter de gemeente kan hiermee
niet garanderen dat in de toekomst alsnog de grond boven de
drainagesleuven gaat zakken en
daarmee hetzelfde probleem blijft
ontstaan. We hebben met de gemeente
afgesproken de ontwikkelingen en
resultaten van de gemaakte keuze goed
te volgen.

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).

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.

