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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 eerste aanzet voor het ontwikkelen van het Groenplan is gedaan. 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 eerste aanzet kunt u zien om de
algemene ledenvergadering a.s. Wij nodigen u graag uit !
De oproep aan bewoners om zitting in de werkgroep rond de Dorpsvisie te nemen heeft al
namen opgeleverd. Inmiddels is er contact met dorpsbelang Allingawier om gezamenlijke
thema’s alvast in de week te leggen. Daarnaast gaan we spoedig de werkgroep voor de
eerste keer uitnodigen. 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 !
De Algemene Ledenvergadering van het Dorpsbelang staat gepland voor 21 maart om
20.00 in it Honk. Schrijft u deze datum alvast in uw agenda !
We zijn verheugd om u te kunnen mededelen dat we wederom een nieuw bestuurslid
hebben. Chris Drost hebben we bereid gevonden om de plaats van Akke van der GootReidsma in te nemen. Akke alvast bedankt en Chris van harte welkom.
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. Wilt u graag dat het pad blijft bestaan ? Meld dit dan bij één van
de bestuursleden. Het punt komt op de algemene ledenvergadering ook nog even aan de
orde.
Aan het begin van het dorp bij de ingang vanaf Allingawier staat een ijzeren bord met
bedrijfsverwijzingen. De gemeente heeft aangegeven dat het bord niet van hen is. Wij
willen graag weten van wie het bord wel is. Mocht u dit weten, dan horen wij het graag. Bij
geen reactie wordt het bord na 1 maart verwijderd.
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. Binnenkort worden foto’s
van ons dorp geplaatst, die gemaakt zijn door Douwe Kornelis. Waarvoor onze grote dank !
Het webadres is: www.exmorra.info
Tot zover. 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 binnenkort Chris Drost.

