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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 ?
In verband met de zomervakantie is er een verkort
bulletin.
Werkgroep Sport: Vergeet u niet de
huis-aan-huis bezorgde enquête in te
vullen 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.
Graag in te leveren bij één van de werkgroepleden:
Willem Jan Postma, Asia Steigenga, Nienke Steigenga,
Johan Zijlstra of Sarie Lycklama à Nijeholt
Open monumenten dag op zaterdag 13 september:
Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Ook de
gemeente Súdwest-Fryslân doet mee aan dit culturele
evenement waarbij duizenden monumenten in Nederland
gratis te bezoeken zijn. Het thema voor 2014 is ‘Op reis’ en
gaat over wegen, sporen, kanalen, de plaatsen van aankomst
en vertrek, de middelen van vervoer, werven en nog veel
meer. Het complete programma van 13 september verschijnt
in een brochure. Deze brochure is vanaf 1 september bij alle
VVV’s en bibliotheken in Súdwest-Fryslân af te halen. Ook
kunt u het programma vanaf 1 september downloaden op de
website www.openmonumentendag.nl.

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 pad naast 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 het pad 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 deze uitgang
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.
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 inmiddels via de flijer die door dorpsbelang huis-aanhuis is bezorgd 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 begrepen dat het niet
iedereen gelukt is om de enquete in te vullen op de website
van Fryslan Foar de Wyn. Dit ivm met een fout in de
invulinstructie op de website. Mocht u alsnog uw mening door
willen geven, dan kunt u ook middels het contactadres op de
website info@fryslanfoardewyn.nl een mailtje sturen en
aangeven wat uw mening is voor welk windmolenpark. Op
deze manier kan het comité alsnog uw mening meenemen.
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.

