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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 ?
Beleidsnota oud papier:
In maart is er door de gemeente een nieuw beleid gemaakt
voor de regeling oud papier.
Dit houdt het volgende in:
Voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2020
worden de huidige inzamelaars aangewezen om het oud
papier in hun dorp of wijk in te zamelen. De aanwijzing
wordt stilzwijgend verlengd tenzij de inzamelaar zelf aangeeft
te willenstoppen of tenzij een andere organisatie de gemeente
gevraagd heeft oud papier te mogen inzamelen. In dat geval
zal in gezamenlijk overleg naar een oplossing worden
gezocht. Mocht die niet gevonden worden, dan zal de
aanwijzing voor de huidige inzamelaar opgezegd worden, met
een overgangsperiode van drie jaren.
Voor nieuwe inzamelaars zijn in de Nota drie criteria
opgenomen. Als eerste mogen maatschappelijke organisaties
zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen en
kerken in eigen dorp of wijk inzamelen. Een tweede criterium
zal zijn het perspectief op de continuïteit van het inzamelen.
Een derde aspect zal zijn de veiligheid van de wijze
van inzamelen voor betrokkenen. Daarnaast wordt vastgelegd
dat op het moment ruimte vrijkomt voor nieuwe inzamelaars,
maatschappelijke organisaties die nog niet eerder oud
papier hebben ingezameld voorkeur genieten. Bij
gelijkwaardigheid, vindt aanwijzing door middel van loting
plaats.

De volgende vergoeding wordt doorberekend:
Inzamelaars de vergoeding voor het door hen ingezamelde
oud papier na aftrek van de kosten ontvangen zoals deze
geldt voor de gemeente; tot 2016 een overgangsregeling geldt
waarbij; in 2014 de gemeente de minimumopbrengst van
€ 61,00 per ton verhoogd met € 10,00 per ton tot € 71,00 per
ton oud papier. Hierop worden de inzamelkosten in mindering
gebracht; in 2015 de gemeente de minimumopbrengst van
€ 61,00 per ton verhoogd met € 5,00 per ton tot € 66,00 per
ton oud papier. Hierop worden de inzamelkosten in mindering
gebracht.
Werkgroep Sport: Aggie Walstra van gemeente SWF,
Willem Jan Postma, Nienke Steigenga, Asia Steigenga,
Johan Zijlstra, Sarie Lycklama à Nijeholt en Mirjam van der
Helm hebben 15 juni jl. de aftrap georganiseerd voor wat moet
leiden tot meer gevarieerder sportaanbod in Exmorra. We
hebben een geweldige middag gehad met ongeveer 70
deelnemers aan de BMX clinic, de survival en
de fietspuzzeltocht. Wat een plezier ! Dit
proeft naar meer. Wilt u voor het vervolg van
de sportwerkgroep de huis-aan-huis
bezorgde enquête invullen inzake uw wensen
op het gebied van sportaanbod ? Willen
meerdere huisgenoten de enquête invullen,
zet dit er dan op of kopieer een exemplaar. In
september gaan we dan aan de slag met het
nieuwe aanbod.
Containers Golle: Bij de containers op de Golle is het eens in
de zoveel tijd zo dat één van de containers vol zit. Hierbij het
verzoek om dan niet uw glas of kleding tegen de container aan
te zetten, maar dit weer mee naar huis te nemen en het
nummer (Omrin) op de container te bellen en hen te
informeren over de volle container.

Snelheid in het dorp en bij uitrit it Honk:
Er wordt soms pittig gereden in ons dorp. Houd er
rekening mee dat 30 km per uur hard genoeg is om nog tijdig
te reageren op overstekend verkeer. Daarnaast ook uw
aandacht voor de uitrit vanaf het Honk de dorpsstraat op. Door
het nieuwe pad langs de ijsbaan is hier meer en mee sprake
van voetgangers en fietsers die vanuit de uitrit de dorpsstraat
op rijden.
Open agenda op website Dorpsbelang
Voor u is het als dorpsgenoot en als bestuurslid van een
vereniging of stichting uit het dorp wellicht handig om overzicht
te hebben in de vele activiteiten die ons dorp rijk is. Daarvoor
hebben wij de agenda op de website ter beschikking gesteld.
Mail uw activiteiten door aan info@exmorra.info en wij
zorgen ervoor dat het op de agenda op de website komt.
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 14.0017.00. 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.
Werkgroep toerisme en recreatie:
Inmiddels werkt deze werkgroep aan de organisatie van een
open dag voor alle ondernemingen uit Exmorra en Allingawier.
Dat geldt ook voor hobbyisten die graag hun hobby willen
delen met de rest van onze dorpen. Daarnaast wordt er druk
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. Voor deze werkgroep heeft het
dorpsbelang 100 euro ter beschikking gesteld.
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).
WINDMOLENS, ZORG DAT U NIET VERRAST WORDT !!!
U bent middels het artikel in het vorige DN van het
dorpsbelang gewezen op de windmolenplannen van
Wynpark Beabuorren bij Tjerkwerd, maar ook op de
windmolenplannen aan de andere kant van het dorp tussen
Schraard, Exmorra, Wons en Idsegahuizum van Wjuckslach in
de Makkumermar. Inmiddels hebben wij als DB alle
regiobijeenkomsten bijgewoond die voor ons dorp van belang
zijn. Eind juni is de laatste. Voor het vervolg van deze plannen
willen wij u er dringend op wijzen om uw mening over de
plannen te laten horen door het invullen van de enquête van
Fryslan Foar de Wyn.
Uw mening is nu belangrijk. Als dorpsbelang hebben wij dit
ook gedaan en blijven we kritische vragen stellen en u
informeren. Maar het blijft als bewoner belangrijk om uw stem
te laten 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.
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.

