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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 ?
Voor het meedenken over de Dorpsvisie komen de leden van de werkgroep binnenkort bij
u langs om u persoonlijk uit te nodigen. Op 13 juli a.s. wordt er een avond in ’t Honk
gehouden voor alle dorpsgenoten om mee te denken over de toekomst van ons dorp. Zorg
dat u er bij bent en schrijf de datum van 13 juli 20.00 nu alvast in uw agenda.
Richting de gemeente hebben we aangegeven dat het de wens van het dorp is om het
schelpenpad rondom de ijsbaan te willen behouden onder voorwaarde dat het ook goed
onderhouden wordt. Inmiddels is door de gemeente aangegeven dat de vaart rondom de
ijsbaan gebaggerd dient te worden en dat dit deels vanaf het schelpenpad moet gebeuren.
We zijn nog in overleg met de gemeente om te kijken of we na het baggeren het
schelpenpad weer netjes krijgen en de schapen alleen op de ijsbaan en niet op het verdere
terrein, zodat het pad netjes blijft. Inmiddels heeft de gemeente wel aangeboden om de
ruimte tussen de sloot en het schelpenpad te onderhouden. Maar het is ons nog niet geheel
duidelijk wat er met het schelpenpad gebeurd. Wordt vervolgd..
Op de website van de gemeente www.gemeentesudwestfryslan.nl staat vanaf 1 mei een
totaal overzicht van alle verkeersstremmingen. Handig! Zo kunt u gemakkelijk kijken of er
op uw route omleidingen zijn. Om het nog gebruiksvriendelijker te maken is er ook een
zogenaamde APP beschikbaar. De APP is beschikbaar voor android (Link opent in een
nieuw venster)en Iphone/Ipad(Link opent in een nieuw venster), omschrijving InMaps.
Het google Maps-kaartje op onze website is ingezoomd op de gemeente Súdwest-Fryslân
met daarin verschillende driehoekjes (van lichte hinder tot ernstige hinder). Door te klikken
op een icoon verschijnt een pop-up met meer informatie: de aard van de werkzaamheden,
data, verwachte verkeershinder en de verwijzing naar websites etc. Zoom de kaart uit zodat
u de verkeersstremmingen van de gehele provincie ziet. Deze stremmingen komen zowel
van de gemeenten, als van de provincie en Rijkswaterstaat.
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. Alle verenigingen,
stichtingen en de kerk zijn benaderd om toestemming te geven hun contactgegevens te
plaatsen op onze website. Op dezelfde wijze hebben we alle bedrijven in Exmorra benaderd
voor het plaatsen van hun gegevens op de website. Inmiddels hebben we al veel positieve
reacties binnen en dat ons goed !! Zo willen we er een prachtige website van maken met
veel informatie van en rond Exmorra. Het webadres is: www.exmorra.info

In de maand juni zijn we al bij de meeste leden langs geweest voor het ophalen van de
ledengeld. We hebben niet iedereen thuis kunnen bereiken. Als het ons echt niet lukt om u
te spreken te krijgen, gooien wij een briefje door uw brievenbus om ons op te zoeken of het
ledengeld zelf over te maken aan ons. 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.
Vorige maand konden wij u vertellen dat Johan de Groot op persoonlijke titel meegedaan
heeft aan een prijsvraag van de gemeente Sudwest Fryslan en daar € 500,- heeft
gewonnen die ten goede komt aan het dorp. Inmiddels heeft de gemeente ons verzoek
ontvangen om er twee bankjes voor aan te schaffen op de Golle met bestrating om het
netjes te houden. Op ons verzoek heeft de gemeente gereageerd. Zij hebben nu in
onderzoek of het voor dit bedrag mogelijk is om een bankje met verharding te plaatsen. Ook
dit wordt vervolgd.
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
Gewijzigde procedure aanvragen subsidies 2013: Normaal verstuurd de gemeente in mei
de aanvraagformulieren voor de jaarlijkse subsidies op gebied van Welzijn, Onderwijs, Sport
en Cultuur. Deze aanvraagformulieren komen voor de subsidies voor het komende jaar op
het internet. Omdat onze gemeente op dit moment volop bezig is besparingsvoorstellen voor
te bereiden is besloten de aanvraagprocedure voor 2013 te wijzigen. Voor het aanvragen
van subsidies betekent dit dat: De gemeente verwacht voor de zomer duidelijkheid te hebben
over de concrete invulling van de bezuinigingen. Zodra dit duidelijk is, informeert de
gemeente de inwoners en organisaties over eventuele gevolgen. Daarna stuurt men de
partijen, die eerder subsidies hebben aangevraagd, uiterlijk in september 2012 het
aanvraagformulier toe. De indientermijn van 1 september wordt verplaatst naar 1 november.
Een subsidieaanvraag voor 2013 moet dus voor 1 november 2012 in bezit van de gemeente
zijn. De gemeente neemt voor 31 december 2012 een besluit op uw aanvraag.

Contractvervoer in Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gegund:
De gemeenten Friese Meren in oprichting (Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat),
Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben gezamenlijk een Europese aanbesteding
uitgevoerd voor het leerlingen- en Wmo-vervoer. Wmo-vervoer: Het Wmo-vervoer is gegund
aan De Vier Gewesten B.V. (hierin participeren o.a. Van der Bles VOF en Sirag VOF), J.H.
Oenema taxi –en groepsvervoer B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Het contract van het
Wmo-vervoer zal voor alle gemeenten ingaan per 1 januari 2013. Mensen met een Wmoindicatie kunnen zelf kiezen door welke van de drie taxibedrijven ze vervoerd willen worden.
Op dit moment zijn de gemeenten en de taxibedrijven bezig met de voorbereiding van de
start van de overeenkomst. Wijzigingen voor de cliënten zullen tijdig voor de start van het
contract worden gecommuniceerd. Leerlingenvervoer: Het leerlingenvervoer is voor het
grootste deel gegund aan Taxicentrale Witteveen B.V. en voor een bepaald aantal ritten aan
De Vier Gewesten B.V. Het contract van het leerlingenvervoer start met ingang van het
nieuwe schooljaar op 1 september 2012. Het huidige contract van de gemeente Skarsterlân
loopt nog 1 jaar door, de leerlingen van deze gemeente zullen met ingang van het schooljaar
2013-2014 gaan meerijden.
Burendag: het is zover, burendag is in aantocht ! Dit jaar op 22 september. We hebben een
verzoek gekregen van het Oranje Fonds om dit te bespreken met de buurtverenigingen en
een leuk idee voor Burendag te bedenken. U kunt bijvoorbeeld samen de buurt opfleuren
met plantjes of de buurt opknappen. U kunt daarvoor als buurtvereniging een aanvraag tot €
500,-- indienen bij het Oranje Fonds om uw Burendagplan te kunnen uitvoeren. U kunt het
aanvraagformulier vinden op www.burendag.nl . Zorg dat u er snel bij bent, want op=op. Dit
bericht verspreidt naast het bericht in DN ook nog bij de contactpersonen van alle
buurtverenigingen in Exmorra.
Millenniumloop: Dit jaar gaat de millenniumloop op 15 september door Exmorra. Het doel
van de millenniumloop is mensen stil te laten staan bij de plaats die wij in de wereld innemen
en om de grootste armoede in de wereld te verbeteren. Een aantal dorpen van de route heeft
de afgelopen jaren al een team ingezet in de millenniumloop. Aangezien we veel
dorpsbewoners in ons dorp hebben, die recreatief lopen, lijkt het ons een geweldig idee
om Exmorra te laten vertegenwoordigen met een team lopers. De route gaat van IJlst,
Aldegea, Greonterp, Parrega, Piaam, Makkum, Exmorra, Bolsward, Folsgare, Ysbrechtum,
Scharnegoutum, Goenga, Gauw, Sneek, Jutrijp, Hommerts, Heeg naar IJlst over een
parcours van 105 km en 18 etappes. Je mag met maximaal 202 lopers in één team
meedoen. Er is geen inschrijfgeld, maar het is wel de bedoeling dat alle teams vooraf geld
inzamelen voor het goede doel: The Hunger Project. Vind je het leuk om mee te doen
namens Exmorra, meld je dan aan bij Sarie Lycklama à Nijeholt. Dorpsbelang Exmorra
is jullie eerste sponsor !
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Een groet namens Dorpsbelang: Gerben Brouwer, Simon Jacobs, Gosse Reitsma,Sarie
Lycklama à Nijeholt en Chris Drost.

