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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 actieplan 2013-2014: De dorpsvisie is in juni
afgerond en overhandigd aan de gemeente. Hiermee begint
het natuurlijk pas voor het bestuur van het dorpsbelang. Als
bestuur hebben we een eerste planning gemaakt van de
acties die we in 2013 en 2014 op willen pakken en af willen
ronden. Dit concept actieplan wordt binnenkort besproken
door een deel van het bestuur met onze dorpscoördinator
Jaap Wittermans van de gemeente SWF. Zodra die ook is
akkoord is, kunnen we echt aan de slag. Wat opvalt is dat we
ook al heel veel activiteiten in gang hebben gezet. En dat is te
merken, vanuit het dorp komen steeds meer reacties en
worden ideeën aangedragen. Het is bijzonder om te zien hoe
iedereen meeleeft en meedenkt om de plannen en alweer
nieuwe plannen te realiseren. We willen niet teveel hooi op
onze vork nemen, maar realiseren ons dat we in een
bevoorrechte positie zitten met zulke energieke
dorpsbewoners.
Modder op de weg:
Begin oktober is het de tijd om maïs 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 worden gewaarschuwd,
dit kan door het plaatsen van waarschuwingsborden. De
gemeente heeft waarschuwingsborden die u kunt gebruiken,
neem hiervoor contact op met team Ondersteuning van de
gemeente SWF via (0515) 48 90 00.

Groenplan: Zoals u misschien heeft gezien
zijn er een aantal bomen langs de
Bolswarderweg, bij de speeltuin en bij het
kombord gekapt. Aangezien we niet voor
niets een groenplan hebben, proberen we
voor elke gekapte boom een geplante boom terug te krijgen.
Een aantal bomen zijn ziek ivm een zwam die huist, maar de
bomen bij de speeltuin staan te dicht op de stoep en dienen
verplaatst te worden. Mocht u nog goede ideeën of
aanvullingen hebben voor het groenplan. Of ziet u meer
gekapte bomen die wij niet hebben gezien. Geef dit dan door
aan Sylvia Hemminga. Zij is de contactpersoon voor het
groenplan Exmorra en kan dit weer meenemen in de
overleggen met het dorp en met gemeente.
Dorpskerstboom: Ook dit jaar hebben we weer een
kerstboom voor ons dorp besteld die net als de afgelopen
jaren in het hart van het dorp bij de Leugenbank wordt
geplaatst. De ouderraad van CBS de Oerdracht heeft
aangegeven leuke plannen te hebben om samen met de
kinderen de boom aan te kleden met kerstballen. Dat laten wij
natuurlijk niet schieten. Wij genieten van alle ideeën die er
komen. De boom wordt na sinterklaas 5 december geplaatst.

Buurtsportcoach:
Buurtsportcoach René van
Dam van gemeente SWF heeft
ons benaderd om sport
projecten in Exmorra te
draaien. Ook dit is een initiatief
die door de dorpsvisie op ons
pad komt. Geweldig ! Kort
sportcursussen die René
heeft gedraaid in andere
dorpen zijn: streetdance en
BMX cursus voor de jeugd en
bv. conditietrainingen. Jaarlijks
kunnen inwoners een keuze
maken uit verschillende
soorten sporten. We willen graag uw mening hierover
horen. Wat voor sportcursussen zou u hier graag zien ?
Mail het aan DB of gooi een briefje in de brievenbus bij
één van de bestuursleden. We hebben René in januari 2014
uitgenodigd bij een bestuursvergadering om het vervolg met
elkaar te bespreken.
Informatieavond voor startende ondernemers:
Op woensdag 27 november organiseert de gemeente
Súdwest-Fryslân in samenwerking met de Kamer van
Koophandel Noord-Nederland een avond voor startende
ondernemers. De avond is bedoeld voor iedereen die wil gaan
starten, hier wel eens over nadenkt of gewoon geïnteresseerd
is. Tijdens het programma zijn er een aantal presentaties,
daarnaast kunt u in contact komen met mensen van de KVK,
Belastingdienst of de gemeente. Mocht u naar aanleiding van
de avond specifieke vragen hebben dan biedt de gemeente u
een kosteloos gesprek aan met een adviseur van de KVK.
Nieuwsgierig? Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen
over de startersavond, neem dan contact op met het
bedrijvenloket van de gemeente Súdwest-Fryslân,
0515-489550.

Digitaal abonnement Ta jo tsjinst: Elke week publiceert de
gemeente de bekendmakingen van de aangevraagde en verleende
lokale vergunningen in de Ta jo tsjinst, zowel in de krant als op de
website. Sinds 1 september is het ook mogelijk een digitaal
abonnement te nemen op de Ta jo tsjinst. Sinds 1 september staat er
een verkorte versie van de bekendmakingen in de krant. Om het
voor u makkelijk te maken kunt u sinds 1 september ook een digitaal
abonnement nemen op de Ta jo tsjinst. Dan ontvangt u elke week
automatisch het volledige overzicht via de mail. Aanmelden voor een
digitaal abonnement kunt u eenvoudig regelen door een mail te
sturen naar communicatie@gemeenteswf.nl. Beschikt u niet over een
internetverbinding, dan kunt u het volledige overzicht van de Ta jo
tsjinst ook inzien bij één van de gemeenteloketten in Bolsward,
Sneek of Workum.

Vrijwilligersverzekeringen:
Vrijwilligers in gemeente Súdwest-Fryslân zijn met ingang van 1
januari 2011 verzekerd tegen risico's die samenhangen met hun
vrijwilligerswerk. 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
de documenten die op de gemeente site staan. Mocht u hierover
vragen hebben, dan kan ook altijd contact worden opgenomen met
Dorpsbelang. Dan kunnen wij ook één en ander voor u uitzoeken.

Geld uit Fondsen:
Heeft u plannen om de leefomgeving van uw buurt
te verbeteren en heeft een mooi project bedacht
waarmee u dat graag wilt realiseren. Voor de
financiële ondersteuning kunt u de gemeente en
de provincie benaderen en hoopt u op een subsidie
van deze twee organisaties. Maar: er zijn ook
fondsen die u kunt benaderen om financiële

ondersteuning te vragen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan Jantje Beton
(Nationaal Jeugdfonds) het Oranje Fonds of het Nationaal
Restauratiefonds. Elk fonds heeft zijn eigen doel, daarom is het
belangrijk om u eerst goed te verdiepen in de fondsen voordat u ze
gaat aanschrijven. Op de gemeentesite van SWF kunt u een hele rij
met fondsen vinden met een link die meteen doorlinkt naar de
website van dit fonds. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u
uiteraard ook bij het Dorpsbelang terecht.

Evenementen:
In ons dorp worden veel evenementen georganiseerd. Denk aan een
herdenkingsplechtigheid, een optocht, feest, muziekvoorstelling,
wedstrijd of toertocht op de
weg of op het ijs, een
straatfeest of buurtbarbecue.
Maar wanneer is er een
evenementenvergunning
nodig.
In de meeste gevallen
fungeert de gemeente niet
als organisator van deze
evenementen, maar is de
gemeente wel
verantwoordelijk voor de
veiligheid. Om er voor te zorgen dat de organisator het evenement op
een verantwoorde manier uitvoert, is er voor het organiseren van een
evenement een evenementenvergunning nodig.
Voor de kleine evenementen is een uitzondering gemaakt. Dit
zijn evenementen waarbij geen toezicht van de gemeente nodig is.
Voor deze evenementen is een melding voldoende en is geen
vergunning vereist, indien:

1.
2.

Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 75 personen
Het evenement vindt plaats tussen 10.00 uur en 23.00 uur

3.

Er niet langer dan tot 23.00 uur muziek ten gehore wordt
gebracht

4.

Er geen omroepactiviteiten plaatsvinden en geen elektronisch
versterkte muziek ten gehore wordt gebracht

5.

Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, fietspad of
parkeerplaats en mag niet een belemmering vormen voor het

6.

verkeer en de hulpdiensten.
Er mogen slechts kleine objecten worden geplaatst met een
oppervlakte van minder dan 10 m2 per object

Voldoet het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden dan is
het evenement vergunningsplichtig en moet de organisator via het
evenementen aanvraagformulier, vergunning aanvragen voor het
organiseren van dit evenement bij de gemeente SWF.

Uitnodiging Gast van de Raad:
De leden van de gemeenteraad willen graag
regelmatig met de inwoner in contact komen.
Een manier om dat te realiseren is de deelname van inwoners
van onze gemeente aan het project ‘Gast van de raad’.
Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering krijgen de
deelnemers (max. 15) informatie over het werk van de
gemeenteraad in het algemeen en de raadsvergadering van
die avond in het bijzonder. Twee leden van de gemeenteraad
verzorgen tijdens een eenvoudige maaltijd een presentatie
over hun werk. Burgemeester Hayo Apotheker, als voorzitter
van de gemeenteraad, is het eerste deel van de bijeenkomst
ook aanwezig. Na de presentatie maken de gasten kennis met
de leden van de raad en het college en kunnen zij vanaf de
publieke tribune de raadsvergadering volgen.

Na afloop staat er een hapje en een drankje klaar.
Wilt u dit eens meemaken ? U wordt van harte uitgenodigd
hier aan deel te nemen. Indien u belangstelling heeft om eens
‘Gast van de raad’ te zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden via
griffie@gemeenteswf.nl Diegenen die zich aanmelden krijgen
een bevestiging en nader informatie over de deelname per
mail toegestuurd.
Uitnodiging ‘Praat met de raad’:
Bij wijze van experiment is voor de gemeenteraad van
Súdwest-Fryslân ook het project ‘Praat met de raad’
ontwikkeld. ‘Praat met de raad’ maakt het voor inwoners van
de gemeente gemakkelijk om op een laagdrempelige manier
met raads- en commissieleden in contact te komen. Voor deze
bijeenkomst is aanmelden niet nodig. Er is ook geen agenda.
Deelnemers/inwoners bepalen zelf waarover en met welke
raadsleden zij in gesprek willen komen. Het is vervolgens aan
de raadsleden zelf wat ze met de verkregen informatie willen
of kunnen doen. Daarnaast biedt ‘Praat met de raad’ de
mogelijkheid om een zeepkistpraatje te houden. Per
bijeenkomst kunnen maximaal 3 deelnemers (geen
raadsleden) hiervoor in aanmerking komen. Zij melden zich
bij binnenkomst bij een van de medewerkers van de griffie.
Het zeepkistenpraatje mag maximaal 5 minuten duren. Het is
niet de bedoeling om naar aanleiding van een zeepkistpraatje
uitgebreid met de aanwezigen in discussie te gaan. ‘Praat
met de raad’ wordt niet gehouden in het gemeentehuis, maar
in de dorpshuizen of wijkgebouwen. Dus bij u in de buurt! De
volgende bijeenkomst in het kader van ‘Praat met de raad’
vindt plaats op woensdag 11 december in it Heechhûs in
Heeg. Voor vragen neem contact op met Ale Ypma, adviseur
van de gemeente SWF via telefoonnummer 0515 - 489 821 of
06-55 358 188

Rookmelder gratis plaatsen:
In ieder huis hoort een rookmelder. Het
Rookmelderteam van de Nederlandse
Brandwonden Stichting staat voor u
klaar en plaatst rookmelders als u dit
zelf niet kunt. Voor meer informatie kunt u altijd contact
opnemen met dorpsbelang of even op de website kijken van
de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Bebording vaarwater rondom Exmorra: Wellicht is het u al
opgevallen toen u met uw bootje weer naar Exmorra bent
gevaren of ziet u het pas als u deze winter weer op
schaatsen ons dorp verlaat. Dorpsbelang heeft
borden in het vaarwater geplaatst met
bewegwijzering naar Exmorra. Hierdoor kunnen
bootjes en schaatsers ons makkelijker vinden en is
het duidelijk hoe ons dorp te vinden is. Weer een
stukje meer Exmorra en nu ook op het water !
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. Inmiddels hebben twee bestuursleden
een inventariserend gesprek gehad met manager Freddy
Schakel. Het leverde alweer genoeg ideeen op om hier een
vervolg aan te geven. We gaan het gesprek eerst evalueren
met de rest van het bestuur, maar er komt zeker een vervolg.
Een mooie ontwikkeling !!

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 en helpen Sietse Altena en Durk
Elgersma een handje mee. Het eerste resultaat is al te zien.
Het nieuwe betonpad ligt er al en het grootste deel van de
brug is ook aangelegd. Wij zijn hier reuzetrots op ! Grote dank
alvast aan André, Sietse en Durk en uiteraard gemeente SWF
voor de financiering en medewerking.

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 is er een tweede bijeenkomst in ’t Honk
geweest. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af.
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 tweede 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..
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.

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.

