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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 ?
Windmolens:
U heeft het vast en zeker gelezen in de krant. Er is een besluit
geweest ten aanzien van de windmolenplannen die ingediend
zijn. Verderop in DN vindt u meer informatie over de status
rondom de plannen Wjuckslach en Beabuorren die ons
aangaan. Dan bent u weer op de hoogte.
Bosmaaier schenking
tuinvereniging de Gaardeniers: Nu
de speeltuin is overgedragen aan de
gemeente SWF hebben we een
bosmaaier en een maaimachine
over. We hebben besloten de
bosmaaier te schenken aan de
Gaardeniers. Zij kunnen deze goed
gebruiken. Veel plezier ermee !
Extra container aanvragen bij gemeente SWF:
Per 1 oktober jl. kunt u bij de gemeente een tweede container
aanvragen voor restafval. Hier betaalt u € 160,- voor per jaar.
U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier op de website
van de gemeente SWF. Als u nu al een
tweede restafvalcontainer in gebruik heeft
en deze wilt blijven gebruiken, dan kan dat.
Ook dan het formulier invullen en ook hier
moet u 160 euro voor betalen.

Vrijwilligersverzekering:
Het gemeentebestuur hecht een groot belang aan
vrijwilligerswerk en vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers
goed verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen en
voor aansprakelijkheid. Daarom heeft de gemeente bij
Raetsheren van Orden een collectieve verzekering afgesloten
voor alle vrijwilligers in de gemeente. Bent u vrijwilliger en
komt u in een situatie waarin uw eigen verzekering niet
toereikend is? Dan kunt u op dat moment gebruik maken van
de collectieve verzekering. Uitgangspunt van de
Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou
komt te staan’. De Vrijwilligerspolis is bedoeld als aanvulling,
niet als vervanging.
Mocht u hierover vragen hebben, kijk dan op de website van
de gemeente SWF of leg het voor bij het bestuur van
Dorpsbelang.

Werkgroep Sport: Inmiddels heeft u het
eerste programmaboekje door de
brievenbus ontvangen met het eerste
aanbod voor de wintermaanden. Het gaat
hierbij om sportactiviteiten voor jeugd en
volwassenen. Het zijn korte pakketten van
4-6 lessen die u in het dorp kunt volgen.
Let u ook de aanmeldingen voor 1
december voor de activiteiten die in
januari en februari plaatsvinden ?
Voor meer informatie: Willem Jan
Postma, Asia Steigenga, Nienke
Steigenga, Mirjam van der Helm of
Sarie Lycklama à Nijeholt

Dorpsvisie 2014 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam
en werkgroep jeugd:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2014-2015 ligt de focus o.a. op de werkgroep Golle, de
werkgroep duurzaam en de werkgroep jeugd. Mocht iemand
belangstelling hebben voor de werkgroep duurzaam, Golle of
de werkgroep jeugd, 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: Gosse Reitsma, Chris Drost,
Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt.

