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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 ?
Windstreek 2012 !!!:
In het vorige doarpsnijs hebt u nadere uitleg kunnen vinden over de plannen van de
provincie inzake de windmolens. Het gaat hier om het gebied bij de Afsluitdijk en de hoek
Arum, Witmarsum, Pingjum, Wons en tot Bolsward om deze tot concentratiegebied te maken
voor windmolens vanuit heel Friesland. U kunt deze informatie terugvinden op onze website.
U heeft goed gereageerd op onze oproep. Wij hebben al uw reacties gebundeld en deze
namens ons dorp voor de inleverdatum ingebracht bij Provincie Fryslân. Hoe nu verder ?
Naast diverse dorpsbelangen heeft inmiddels ook onze gemeente gereageerd op de
plannen. Deze reactie kunt u vinden op de website van de gemeente.
Inmiddels hebben alle dorpsbelangen in en rondom het Windstreek 2012gebied zich verenigd en binnenkort –begin december- volgt het eerste overleg.
Vanuit deze dorpsbelangen is inmiddels wel een petit comité samengesteld met
een aantal afgevaardigden vanuit de dorpsbelangen, die namens de
dorpsbelangen per direct de contacten onderhouden met de provincie. Mocht u
nog willen reageren ? Er staat een petitie op onze website waar u uw reactie op
de plannen kwijt kunt. Zodra er meer bekend is, hoort u uiteraard meer van ons!
Dorpsvisie:
Na de laatste bijeenkomst op 12 oktober zijn we nu bezig om alle informatie te bundelen om
een eerste aanzet te maken voor een concept-visie. Inmiddels is namens de werkgroep
Klaske Ypma-Prins bij de 16-min club op bezoek geweest om hier met de jongeren te
spreken over hun wensen.
Zodra de concept-visie gereed is, volgt afstemming met de gemeente en is het streven om
de concept visie aan u te presenteren bij de volgende ledenvergadering van het dorpsbelang
in februari/maart 2013. Daar kunt u opnieuw aangeven wat u van het concept vindt.
Website dorpsbelang Exmorra: www.exmorra.info
Wijkschouw Exmorra:
Jaarlijks lopen vertegenwoordigers van de gemeente met een zestal dorpsgenoten door het
dorp om aan te geven wat zij graag veranderd zien of aandachtspunten zijn voor de
gemeente. Wellicht vindt u het leuk om met ons en de gemeente door het dorp te
wandelen en de opmerkingen vanuit uw kant rechtstreeks met de gemeente te
bespreken. Inmiddels heeft zich één dorpsbewoner aangemeld, maar we zoeken er
nog een paar. Mocht u mee willen doen, graag aanmelden bij Sarie Lycklama à Nijeholt
0515-575755 of via info@exmorra.info.

Vrijwilligersverzekering:
Voor alle vrijwilligers in gemeente Súdwest-Fryslân is met ingang van 1 januari 2011 het
volgende geregeld. Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen risico's die samenhangen met
hun vrijwilligerswerk. Bespreek het eens in uw bestuur. Het college van burgemeester en
wethouders heeft ingestemd met een collectieve verzekering waarmee alle vrijwilligers van
de gemeente automatisch en kosteloos verzekerd zijn. De voorwaarden en veelgestelde
vragen over deze verzekering vindt in onderstaande documenten.




Veelgestelde vrager vrijwilligersverzekering.pdf (25,07 KB)
dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis 180211.pdf (247,41 KB)
Schade aanmeldformulier Vrijw polis.pdf (158,55 KB)

Modder op de weg:
Deze maanden is het weer de tijd om aardappelen, bieten en andere gewassen van het land
te halen. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met modderige
wegen. Wie de oogst binnenhaalt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
veiligheid op de weg. Wanneer modder op de weg niet te voorkomen is moet
de weggebruiker door de vervuiler worden gewaarschuwd door
waarschuwingsborden. De vervuiler maakt vervolgens de weg zo snel
mogelijk weer schoon.

Leugenbank:
Een aantal dakpannen op de leugenbank in ons dorp waren stuk of verschoven. De
gemeente is inmiddels langs geweest en dit is weer keurig gerepareerd. Mocht u ook van dit
soort kleine onderhoudswerkzaamheden in ons dorp zien. Meld het
rechtstreeks bij de gemeente via de website of mail het naar het
mailadres van dorpsbelang info@exmorra.info. Wij zorgen dan dat het
bij de gemeente terechtkomt.

Onderhoud picknickbanken op de Golle:
Inmiddels zijn er twee nieuwe bankjes geplaatst en is er door de gemeente onderhoud
uitgevoerd op het andere bankje. Wij zijn nog niet helemaal tevreden. We willen graag een
verharde ondergrond bij alle bankjes. Daarom hebben we besloten dat we dit in het
voorjaar 2013 zelf aan gaan pakken. Dit geldt ook voor het wateroverlast op de Golle.

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).

Winterviolen in de bloembakken:
De gemeente heeft ons verrast en gaat alle zomerbloeiers in de bloembakken
verwijderen en hier prachtige winterviolen in geplaatst. Hierdoor blijft het ook in
de komende maanden een fleurig geheel. We zijn er blij mee !

Inventarisatie kleinschalig vervoer:
De gemeente heeft ons gevraagd of wij in ons dorp initiatieven weten op het gebied van
kleinschalig vervoer. De provincie wil nieuwe en andere vormen van vervoer stimuleren en is
in dit kader bezig met het opzetten van een nieuwe subsidieregeling. Het gaat hierbij om
vervoersinitiatieven van particulieren of organisaties waarbij een groep personen of één
persoon regelmatig door vrijwilligers of een professioneel taxibedrijf van A naar B wordt
gebracht. Denk hierbij aan een door ouders georganiseerd schoolbusje, vervoer voor
ouderen georganiseerd door vrijwilligers. Weet u initiatieven in Exmorra of in de omgeving
van Exmorra die hieronder vallen ? Mail het dan naar ons mailadres en dan geven wij het
door aan de gemeente. info@exmorra.info

Gratis parkeren in Sneek maandag 19 november tot woensdag 5 december
In de periode voorafgaand aan Sinterklaas kunt u gratis parkeren op de zogenaamde
transferpunten in Sneek. Het gaat om de volgende terreinen en garages:








Parkeergarage Boschplein*
Parkeergarage Normandiaplein
Parkeerterrein Veemarkt
Parkeerterrein Bolswarderweg
Parkeerdek Antoniusplein
Parkeerterrein Steenklip
Parkeerterreinen Oppenhuizerweg (o.a. Flexaterrein)

Straatverlichting:
Doet de straatverlichting in uw omgeving het niet? Geef dit dan aan de gemeente door! Dit
kan via het digitaal formulier of telefonisch via (0515)-48 90 00
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon Jacobs, Gosse Reitsma, Chris
Drost en Sarie Lycklama à Nijeholt

