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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 ?

Bankje driesprong Exmorra:
Als u het goed heeft gezien, is het bankje weer prachtig
opgeknapt en weer goed te gebruiken voor toeristen en voor
dorpsgenoten. Onze dorpsgenoot Durk Elgersma heeft dit
voor ons opgeknapt en een aantal onderdelen vervangen,
zodat het bankje weer jaren mee kan ! Wij danken Durk hier
hartelijk voor.
Herstel sportveld:
Zoals u weet ligt het sportveld er alle werkzaamheden nog niet
piekfijn bij. Kaatsvereniging en Dorpsbelang en gemeente
SWF trekken hier samen in op. De gemeente is er zelf ook
niet blij mee en van tijd tot tijd wordt bekeken wat er aan het
verzakken van de grond boven de drainiagebuizen kan
worden gedaan. De gemeente heeft nu weer de grond
aangevuld en opnieuw ingezaaid.
Wateroverlast op grasveldje voor kerk:
Met grote regenval kunt u zien
dat het grasveld tegenover de
speeltuin altijd onder de water
staat. De bewoners rondom
dat grasveld hebben hier al
jaren last van. Het water kan
niet weg en loopt onder andere
onder de huizen. Bewoners en

dorpsbelang hebben dit met de gemeente besproken en in
samenwerking met de gemeente is er nu drainage aangelegd
die aangesloten is op het riool. We hebben de eerste regenval
gehad en de nieuwe installatie kunnen testen en het grasveld
bleef voor het eerst in jaren droog. Wij en de omwonende zijn
hier erg blij mee. Weer een stukje verbetering in het dorp !
Bijdrage IJsvereniging:
Wij hebben de ijsvereniging een bijdrage toegezegd
voor het herstel van de pomp die het water vanuit de
sloot in de baan pomp. De pomp is inmiddels hersteld
en staat gereed voor het komende winterseizoen. De
bijdrage is euro 98,75 waardoor de ijsvereniging weer
geholpen is en uw lidmaatschapsgeld weer in het dorp
besteed wordt.
Wateroverlast Surein:
Ook op Surein is al een periode wateroverlast. De weg ligt
hoger dan de woningen en met één put aan de kant van de
weg, liep ook hier een groot deel van het water naar de
woningen. Bij de nieuwe bestrating van Surein is dat deel ook
opgepakt en is er een nieuwe put geplaatst voor familie
Jaspers. Ook hier heeft de gemeente een verzoek van de
bewoners kunnen oplossen.
Himmeldei:
In maart heeft CBS de Oerdracht de Himmeldei onder
schooltijd georganiseerd met de kinderen op school. De
12- club leiding (Tjitse Schilstra en Jolanda Ypma en
dorpsbelang (Sylvia Hemminga) hebben ook meegeholpen en
een groep kinderen begeleid. En met succes, er is veel vuil
opgehaald in en rondom onze dorpen. Alle credits voor de
ouderraad van CBS de Oerdracht, zij hebben deze middag
prima georganiseerd !

NL Doet:
Wij hebben een bijdrage van 450
euro ontvangen om mee te doen aan
NL Doet. We hebben besloten om de
Leugenbank schoon te maken en te
schilderen en de speeltuin schoon te
maken en hiervoor het bedrag aan te
wenden. De Leugenbank is door
Pieter Zuidema, Sjoerd Heinsma en
Chris Drost geschilderd en het oude
houten mededelingenbord is
verwijderd. Wij hebben bij de gemeente nog een verzoek
ingediend om hier een peukenopvangbak te plaatsen. Dit
hebben ze inmiddels onderhanden. Daarnaast zijn Gosse
Reitsma, Sylvia Hemminga, Simon Jacobs en Sarie Lycklama
à Nijeholt bezig geweest om de speeltuintoestellen allemaal
schoon te maken. Deze zijn weer bevrijd van alle groene
aanslag. Hartelijk dank aan onze hulpen Pieter Zuidema en
Sjoerd Heinsma ! En ook dank aan de NL Doet mensen van
de Kerk, want tezamen hebben we gezellig koffie gedronken
in de consistorie. Wellicht een goed idee om voor volgend jaar
meerdere verenigingen zich aan te laten melden voor NL Doet
en er een grote dorpsactiviteit van te maken.
Prima opkomst Algemene ledenvergadering Dorpsbelang:
Op 9 april jl. stond de ALV gepland. 21 leden waren hierbij
aanwezig en dat was een prima opkomst. Namens de
gemeente was onze dorpscoördinator Jaap Wittermans
aanwezig en ook namens de gemeente twee Bijzondere
Opsporings Ambtenaren (BOA’s). Zij hebben verteld wat hun
werk is en wat zij voor de leefbaarheid in het dorp kunnen
betekenen. Een goede bijeenkomst !

Hondepoep:
Sinds 2013 hebben wij hondentoiletten
in ons dorp. Tot onze verbazing horen
wij nog steeds dat dorpsgenoten
hondenpoep keurig in zakjes opruimen
en vervolgens deze in het
eerstvolgende rioolputje gooien. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling, neem even
de moeite om naar een hondentoilet te
lopen of het thuis in de container te
gooien. Het veroorzaakt alleen maar
verstoppingen. Laten we elkaar hierop
aanspreken !
Afvalcontainer bij speeltuin:
Al een aantal jaren wordt het gras in de speeltuin gemaaid
door twee dorpsgenoten. In het voorjaar en in de
zomermaanden constateren zij dat vaak de container die bij
de speeltuin staat, al vol zit met groenafval van een ander. In
de wintermaanden is dit uiteraard niet erg, maar in de
zomermaanden als er gemaaid wordt, is dit wel vervelend. Dat
betekent namelijk dat deze vrijwilligers hun gras van de
speeltuin niet kwijt kunnen en er mee moeten gaan slepen. Dit
kan niet de bedoeling zijn, laten we de container gebruiken
waar deze voor is bedoeld en tijdens het maaiseizoen niet
volstoppen met uw afval.
Betonreparatie Dorpsstraat kruising Jelle Huitemastrjitte:
In maart heeft er op de doorgaande weg naar Allingawier een
betonreparatie plaatsgevonden. Hier zat een lelijk en
gevaarlijk gat in de weg wat door de gemeente is gerepareerd.

Onderhoud speeltuin:
Tijdens NL Doet en het schoonmaken van de toestellen
constateerden we dat er een strip op het glijvlak van de
glijbaan was verdwenen waardoor er drie gevaarlijke ijzeren
staafjes op de glijbaan waren. De gemeente heeft dit direct
verholpen door het ijzer er af te slijpen en een nieuwe strip is
besteld om de glijbaan weer up to date te maken. Tevens
heeft mevrouw Rol aangegeven dat zij op de hoek van haar
oprit en de speeltuin wel graag een boom gerooid zou zien
worden. Bij het uitrijden heeft zij te weinig uitzicht op de
spelende kinderen. De gemeente heeft daarna op ons verzoek
deze boom gerooid. Veiligheid voor alles !
Asfaltlaag Meerswal:
De weg langs de Meerswal wordt momenteel voorzien van
een nieuwe asfaltlaag. Daar was het weggetje ook wel aan toe
en zoals het nu lijkt ziet dit er straks weer mooi uit !
Baggermodder ijsbaan:
Wij krijgen veel vragen over de baggermodder die de
gemeente uit de sloot rondom de ijsbaan heeft gebaggerd en
dit op de oever heeft neergelegd. Dit is allemaal in overleg met
de ijsbaanvereniging gegaan. Zodra alles uitgedroogd is,
wordt het weer geëgaliseerd en ziet het er weer netjes uit.
Grutterswinkel opengesteld FOAR ELKOAR
Vindt u het gezellig om met uw dorpsgenoten gedurende de
openingstijden van de Grutterswinkel aan een grote tafel een
kopje koffie of een kopje thee te drinken en tussentijds even te
handwerken, puzzelen of gezellig praten, u bent hiervoor van
harte welkom iedere vrijdag vanaf 14.00-17.00. Dan zijn er
zeker dorpsgenoten aanwezig. Kijk even vanaf de buitenkant
door de ramen in de voorkamer en u ziet wel welke
dorpsgenoten al aanwezig zijn. Zie ook advertentie verderop
in DN.

Bijeenkomst ondernemers toerisme:
Op 7 april is de tweede bijeenkomst
geweest in café de Meermin in Allingawier
met weer een aantal nieuwe ondernemers
en dorpsgenoten die professioneel en
hobbymatig te maken hebben met toerisme
in ons dorp. De eerste ontwikkelingen
worden al zichtbaar. Er wordt gewerkt aan
een link die op iedere website geplaatst kan
worden met alle Exmorster en
Allingawierster bezienswaardigheden. Voor
wie een kijkje wil nemen voor de eerste
impressie. Kijk op de website van www.glasblazer.nl van
familie Overwater. Onderaan deze pagina staat een link met
Exmorra e.o. En hier zit u dan het aanbod in onze dorpen. Het
ziet er al heel mooi uit. Daarnaast wordt er weer gewerkt aan
een flijer voor een dagje Exmorra en verdere info volgt
spoedig.
Enquête FOAR ELKOAR:
Inmiddels heeft u huis aan huis een enquete ontvangen inzake
iets voor elkaar kunnen doen of om hulp vragen. Het
dringende verzoek om deze in te vullen en af te leveren bij
Klaske Ypma-Prins. Voor de duidelijkheid, dit gaat om hulp
buiten de professionele zorg. Denk bv. aan tuin onderhoud bij
oudere inwoners of halen en brengen naar het ziekenhuis.
Wellicht bent u handig met de computer en iemand heeft u
nodig voor hulp met de computer. Na het inventariseren van
de uitkomsten wordt gekeken hoe nu verder. Wordt vervolgd !
Huurwoningen Elkien:
Het is niet bij iedere inwoner van ons dorp bekend dat als je in
aanmerking wilt komen voor een huurwoning, het verstandig is
om je tijdig in te schrijven. Kijk hiervoor op de site van Elkien
en ook op de site van dorpsbelang. Tijdig inschrijven voorkomt
teleurstelling bij het vrijkomen van huurwoningen.

Werkgroep Sport:
Ook de werkgroep sport heeft de eerste bijeenkomst gehad
waar meteen al hele creatieve ideeën ontstonden. Johan
Zijlstra, Asia Steigenga, Nienke Steigenga, Willem Jan
Postma, Mirjam van der Helm en namens dorpsbelang Sarie
Lycklama à Nijeholt hebben samen met de buurtsportcoach
Aggie Walsma en verenigingsondersteuner René van Dam de
eerste ideeen en plannen ontwikkeld. Het idee is een
gevarieerd sportaanbod aan onze dorpsgenoten aan te bieden
in het dorp. De doelgroep is ouderen, volwassen en jeugd. Dit
zijn korte activiteiten, bv. 5 keer in BMX crossfiets clinic voor
de jeugd. Je betaalt meteen voor alle 5 keer en dan ben je
weer vrij om een volgende activiteit te kiezen. Wel gaan we
alles doen in overleg met de bestaande sportverenigingen. Wij
willen niet concurreren, maar samen werken om zoveel
mogelijke mensen aan het bewegen te krijgen. De activiteiten
worden aangeboden in het dorp, men hoeft niet te rijden naar
andere locaties.
Windmolens en plannen:
We zijn nu al een aantal keer benaderd om plannen aan te
horen vanuit de regio over windmolenprojecten. We zorgen
ervoor dat we vanuit het belang van het dorp opereren. Wij
horen de plannen aan en indien nodig zullen wij u informeren
of een bijeenkomst in het dorp organiseren om uw mening te
horen.
.

Dorpsvisie 2014 werkgroep duurzaam en
jeugdvoorzieningen:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2014 ligt de focus op de werkgroep sport, de werkgroep
duurzaam en de werkgroep
jeugdvoorzieningen. Mocht
iemand belangstellingen
hebben voor de werkgroep
duurzaam of de werkgroep
jeugdvoorzieningen, dan
graag melden bij één van de
bestuursleden. Dat kunnen
uiteraard ook jongeren zelf zijn.
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.

