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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 ?
Onderhoud Dorpsstraat en kleine aanpassingen Surrein
U heeft inmiddels vast en zeker ervaren dat er een deel van
de Dorpsstraat herstraat is. Het ziet er allemaal weer keurig
uit. We gaan nog in overleg met de gemeente om een
duidelijke aanwijzing te krijgen voor de fietsoversteek in het
wegdek of middels bebording op of langs de weg te krijgen.
Daarnaast hebben bewoners aan het Surrein gemeld dat zij
graag wat aanpassingen willen doen in hun straat. De
gemeente heeft dit opgepakt en zoals het nu staat komt hier
een tweede afwaterput om de overlast van water te beperken.
Met dank aan de bewoners, dankzij hun reactie weer een
kleine aanpassing !!
Wjukslach initiatief regionale kleine windmolenparken
Begin januari hebben wij een gesprek met één van de
bestuursleden van Wjukslach. Wjukslach is een provinciaal
intiatief waar particulieren en ondernemers met elkaar op zoek
zijn naar lokale initiatieven voor kleine regionale
windmolenparkjes. Het
betreft een gesprek op
verzoek van Wjukslach en
wij laten ons graag
informeren over de
initiatieven en denkwijze
van Wjukslach. U hoort
uiteraard meer over ons
na het gesprek.

Keatsmorra
We hebben een goede bijeenkomst gehad op 16 december in
it Honk. Duidelijk is inmiddels dat de zorgwoningen in het
Doarpshiem bedoeld zijn voor mensen die niet meer
zelfstandig thuis kunnen wonen. Het overige plan is naar de
wensen van de kopers in te vullen. Neem hiervoor contact op
met contactpersoon Cees Zeldenrust via 0515-851063 of 0634716910 of via email czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl.
Tevens hebben we afgesproken dat als er vanuit het dorp
vragen zijn, u uw vragen bij ons kunt aangeven. Wij kunnen er
wellicht meteen antwoord opgeven of zetten uw vraag door
naar ook onze contactpersoon Cees Zeldenrust waar wij alle
vragen neer kunnen leggen. Aarzel niet om uw vragen te
ellen, ook als het gaat om het zorgconcept. Liever teveel
vragen dan niet gesteld !!

Dorpskerstboom
In de week na sinterklaas
hebben wij met een man of 10
(en 1 vrouw) de kerstbooom
omhoog gehesen. Het was
geen boompje in elk geval !
grote dank aan onze
dorpsgenoten Gerben Brouwer
en Gert Jan Gerrits. Zij hebben
ons geweldig geholpen bij het
plaatsen en aanleggen van de
elektriciteit. Ook de activiteit die
de ouderraad van CBS de
Oerdracht heeft georganiseerd
was een groot succes. Er
hangen heel veel wensen in de
boom. Prachtig initiatief !! In januari wordt de boom weer
opgeruimd.

Ontwikkelingen windstreek
Op 12 november jl is er een brief van Gedeputeerde Staten
naar de provinciale statenleden gegaan om hen te informeren
over de stand van zaken rondom de structuurvisie windstreek
Fryslân 2012. De brief bevat een heldere uitleg over de koers
die de provincie wil varen. Afspraken met het Rijk komen aan
bod als ook de knip die er wordt gemaakt tussen het
IJsselmeer en het vaste land. Helder is ook dat de oude
plannen van tafel zijn en dat er meerdere locaties mogelijk
zijn. Deze locatiekeuzes worden in kaart gebracht aan de
hand van een voorstel van de Friese Milieu Federatie,
Platform Duurzaam Fryslân en comité Hou Friesland Mooi.
Omtinkers: In dorpsvisie heeft u aangegeven dat zorg voor
elkaar erg belangrijk is. Om deze zorg en aandacht voor
elkaar in een structuur te gieten is onder leiding van Klaske
Ypma-Prins een eerste groep dorpsbewoners van start
gegaan om hierover na te denken. De term die hievoor door
de gemeente wordt gebruikt is de term Omtinkers. Een goede
eerste bijeenkomst hebben wij vernomen. Dit initiatief krijgt
een vervolg in januari en zodra er meer bekend is, hoort u van
ons.
Beleidsnota
speelvoorzieningen:
Er is door onze gemeente een
nieuw beleid gemaakt voor alle
speelplaatsen in onze gemeente.
Dat geldt uiteraard ook voor de
speeltuin in ons dorp en voor het
open speelterrein op school. Onze
speeltuin staat op gemeentegrond,
dit betekent dat onze speeltuin
wordt overgedragen aan de
gemeente en zij het onderhoud

voor de bestaande toestellen, het groenonderhoud en het in
de toekomst plaatsen van nieuwe toestellen van ons
overnemen. Enerzijds wel jammer, omdat we deze speeltuin
als dorp zelf hebben neergezet en goed hebben onderhouden.
Anderzijds zijn we een grote kostenpost kwijt en is het
wekelijks maaien door onze vrijwilligers een grote opgave.
Wanneer het beleid echt ingaat is nog niet bekend, het gaat in
onze gemeente om ruim 300 speelplaatsen en die kunnen nu
niet allemaal tegelijk overgenomen worden. Tot die tijd nemen
wij al het onderhoud van de toestellen en van het groen waar,
zoals we het tot op heden altijd hebben gedaan. Ons voorstel
aan de gemeente om jaarlijks een budget te ontvangen voor
alles rondom de speeltuin om hiermee de investeringen te
behouden voor ons dorp, is helaas door de gemeente niet
overgenomen in het beleid. Toch kunnen we ons vinden in het
beleid zoals het nu is neergelegd.
Beleidsnotitie Afval:
En jaaa… nog een
notitie. De gemeente
heeft ook nieuw beleid
opgesteld t.a.v. afval.
Hierin veranderd er
niet veel. De
richtlijnen voor alle
oude gemeenten
worden gelijk. Alle
containers worden
gechipt en gestickerd, maar dat waren die van ons al. Tot op
heden wordt er niet gesproken over afrekening naar
hoeveelheid afval. Het enige punt waar wij op gereageerd
hebben is de intentie van onze gemeente om iedere bewoner
een oud papier container te geven. Op zich een prima
initiatief, echter de opbrengsten van deze oud papier

containers gaat naar de gemeente en dit zou ten koste gaan
van de verenigingen die momenteel het oud papier ophalen en
hier een bijdrage voor ontvangen. Gelukkig heeft de gemeente
dankzij een viertal tegenreacties waarvan 2 uit Exmorra dit
besluit ingetrokken. Er komen geen oud papier containers
zolang het oud papier beleid van kracht is.
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. Inmiddels zijn er
een zestal bomen teruggeplaatst aan de Hendrik
Postmastrjitte. Het gaat hier om de els en om de sierkers.
We zijn blij met deze groene aankleding. 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.

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.

Bruggetje en betonpad achter it Honk
Wat zijn wij trots op ons nieuwe pad en
het prachtige bruggetje achter het
Honk en langs de ijsbaan. Het ziet er
schitterend uit en er wordt al volop
gebruik van gemaakt. Grote dank zijn
wij verschuldigd aan André Abma,
Sietse Altena en Durk Elgersma. Zij
hebben dit olv André mogelijk gemaakt.
Daarnaast dank aan de gemeente, zij
hebben dit financieel mogelijk gemaakt.
Er zijn al vragen bij ons
binnengekomen over verlichting voor
als het donker is. Dit heeft onze
aandacht en we gaan bespreken hoe
we dit kunnen oplossen.

Wateroverlast grasveldje t.o. speeltuin en voor kerk
Zoals u weet staat dit grasveldje bij grote regenval altijd lange
perioden onder water. Dit is niet goed en we hebben dit al een
aantal keer besproken met de gemeente. De afwatering van
regenwater mag niet op de riolering, dit moet dus naar een
sloot. De enige mogelijkheid is een afwatering te regelen naar
de sloot aan de Hendrik Postma strjitte. De gemeente heeft
inmiddels toegezegd als wij dit kunnen regelen met de
bewoners, zij willen meewerken aan deze afwatering.
Binnenkort gaan we met een paar bewoners van de Hendrik
Postmastr. om tafel om te kijken of zij zich hierin kunnen
vinden. Kleine stapjes, maar ook hier zijn we blij mee.
Bestuurlijk overleg dorpscoördinator en wethouder
Op 6 februari staat het jaarlijkse overleg gepland met onze
dorpscoördinator Jaap Wittermans en met onze wethouder
Wigle Sinnema. Mocht u nog punten hebben waarvan u vindt
dat deze bespreekbaar dienen te worden gemaakt, mail ze
dan naar ons mailadres info@exmorra.info
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.

