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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 ?
De Algemene Ledenvergadering is afgelopen 23 maart jl weer geweest. Een mooie groep
aanwezigen zag de ledenvergadering nieuwe stijl. Middels een powerpoint presentatie
werden de leden op een leuke manier door de vergadering geloodst. Naast het presenteren
van het groenplan, was er ook aandacht voor de aanstaande dorpsvisie en vertelden twee
dames uit Burgwerd over het totstandkoming van de dorpsvisie in Burgwerd. Een goede en
gezellige avond ! Bedankt voor uw aanwezigheid.
De eerste plannen voor het Groenplan zijn gereed en door Gerben Brouwer gepresenteerd
op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. Op 28 januari jl. hebben Martijn Ypma,
Jelle Elgersma en Gerard van der Hel samen met een medewerker van de gemeente een
ronde door het dorp gemaakt. De plannen zijn positief ontvangen en door de aanwezige
leden is ingestemd om met dit plan door te gaan.
De oproep aan bewoners om zitting in de werkgroep rond de Dorpsvisie te nemen heeft al
namen opgeleverd. Inmiddels is de werkgroep bekend. André Abma, Johan de Groot, Simon
Schellevis, Klaske Ypma-Prins, Sylvia Hemmenga en Gosse Reitsma en Sarie Lycklama à
Nijeholt namens Dorpsbelang nemen plaats in de werkgroep. Begin april zal de eerste
bijeenkomst zijn en wordt het proces rondom het maken van de dorpsvisie in gang gezet.
Inmiddels hebben Sarie en Gosse ook overleg gehad met Dorpsbelang Allingawier in naam
van Gerrit van der Stege en Jelly Kuiper. Wij hebben afgesproken wat voor thema’s voor ons
beide belangrijk zijn en hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de
onderlinge ontwikkelingen t.a.v. de dorpsvisie.
Voor het meedenken over de Dorpsvisie kunnen we nog wel wat dorpsgenoten gebruiken.
Vindt u het leuk om een avondje te gast te zijn van de werkgroep en samen met ons na te
denken over de toekomst van ons dorp ? Meldt u dan alsnog aan via één van de
bestuursleden. U hoort dan binnenkort meer van ons !
Op de Algemene Ledenvergadering hebben we onze nieuwe bestuursleden Gosse Reitsma
en Chris Drost verwelkomd en hebben we afscheid genomen van Akke van der GootReidsma en Bram Twijnstra. Helaas moeten we alweer op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Johan Zijlstra heeft besloten dat hij vanwege studiedruk het bestuur gaat
verlaten. Dit vinden we bijzonder jammer, maar we hebben alle begrip voor het besluit van
Johan. Dat betekent dat we vol goede moed op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid.

De gemeente heeft aangegeven het schelpenpad rondom de ijsbaan te willen opheffen.
De gemeente heeft het pad nog een keer aangevuld met schelpen, maar heeft ook twijfels of
dit pad moet blijven bestaan. Het punt is besproken op de Algemene Ledenvergadering en
daar heeft u aangegeven het pad te willen behouden onder voorwaarde dat het dan ook
goed onderhouden wordt. Wellicht wordt het pad nog in een kleinere vorm onderdeel van het
Groenplan.

Dorpsbelang Exmorra is gestart met het opzetten van een website voor het dorp. Langzaam
aan komt er meer info op de site. Neemt u zo nu en dan een kijkje. Inmiddels is er al nieuws
op geplaatst en staan er prachtige foto’s op, gemaakt door onze huisfotograaf
Douwe Kornelis. Waarvoor onze grote dank ! Het webadres is: www.exmorra.info
In de maand april of mei komen we weer langs met het ophalen van de contributie. Tevens
vragen wij u of u wilt instemmen voor 2013 voor het incasseren van het ledengeld. Mocht u
dit willen dan vragen wij u een formulier te ondertekenen. Mocht u dit niet wensen, dan
komen wij volgend jaar gewoon weer bij u langs.
En nog als laatste prachtig nieuws !! Johan de Groot heeft op persoonlijke titel meegedaan
aan een prijsvraag van de gemeente Sudwest Fryslan. In het kader van Ark Fryslan werd
gevraagd om foto’s in te sturen van mooie plekjes uit jouw dorp en lelijke plekken in jouw
dorp. Johan heeft hierdoor een prijs van € 500,-- gewonnen die ten goede komt aan het
dorp. De prijs dient besteed te worden aan iets in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Dat is een
ruim begrip en dus is er veel mogelijk. Op de Algemene ledenvergadering is samen met de
leden besloten dat we gaan proberen er twee bankjes voor aan te schaffen die op het gras
bij de Golle komen te staan. Namens Dorpsbelang bedanken wij Johan de Groot voor de
inzending.
Meldpunt overlast: Harde muziek op ongewone tijden, vervuiling op straat, luidruchtige
jongeren, intimidatie, rondzwervende verslaafden..... Allerlei vormen van overlast waarvan u
hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie. Afhankelijk van de
omstandigheden moet u in eerste instantie zelf proberen de veroorzaker van de overlast
hierop aan te spreken om zo tot een acceptabele oplossing te komen. Maar wat nu als de
veroorzaker geen gehoor geeft aan uw verzoek de overlast te stoppen? In dergelijke
gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente via het formulier op de website. Op het
moment dat uw melding binnenkomt worden uw gegevens en die van uw melding
geregistreerd. De melding wordt behandeld, de acties worden geregistreerd, de voortgang
wordt in de gaten gehouden en u als melder wordt op de hoogte gehouden. Dankzij het
indienen van onderstaande digitale melding hoeft u niet meerdere malen aan verschillende
medewerkers dezelfde melding uit te leggen. www.gemeentesudwestfryslan.nl

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Johan Zijlstra, Akke van der GootReidsma, Gosse Reitsma en Sarie Lycklama à Nijeholt en Chris Drost.

