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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 plannen voor het Groenplan zijn gereed en door Gerben Brouwer gepresenteerd
op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. De plannen zijn positief ontvangen en
door de aanwezige leden is ingestemd om met dit plan door te gaan. Inmiddels zijn de eerste
resultaten zichtbaar. Er staan nieuwe boompjes op de Golle. De beide perken op het
parkeerplaats bij de ingang van het kaatsveld zijn weer met struikjes gevuld en er zijn
boompjes geplaatst bij de ingang van het kaatsveld tegenover de woning van Jelle
Elgersma.
Op 12 april jl. zijn Gosse Reitsma en Sarie Lycklama à Nijeholt namens het dorpsbelang
aanwezig geweest bij de bijeenkomst Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan op het
gemeentehuis te Witmarsum. Dorpsbelang Allingawier was hier ook met twee personen
aanwezig. Hier is de Kadernota inzake verkeersveiligheid in onze gemeente met de
dorpsbelangen besproken. De punten qua verkeersveiligheid en verkeersveilige situaties die
wij hebben aangekaart zijn de volgende:
>
>
>
>
>
>
>
>

Wij zijn het niet eens met de wens van de gemeente inzake de aanpassing van de
maximale snelheid op de Bolswarderweg van 80 naar 60 km.
Aandacht voor veiligheid voor de fietsers die oversteken bij de Allingawierster Brug
Veiligheid voor wandelaars op de weg vanaf het parkeerterrein van de Ald Faers Erf
Route naar Allingastate.
Duidelijkheid qua voorrang bij weg vanaf milieustraat Bolsward.
Oversteekplaats voor auto’s provinciale weg/kruising Bolsward van en naar Exmorra
Veiligheid fietsende jeugd naar basisschool vanaf achterland Allingawier naar brug
Allingawier (daar begint weer het fietspad)
Wegversmalling bij bord ingang Exmorra vanaf Allingawier kan eruit, er is een
drempel die al verkeersremmend werkt.
Smalle stoep bij de dorpsstraat niet of slecht toegankelijk voor minder-validen en
slechte bestrating dorpsstraat

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 !
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. Bedankt voor uw reacties !

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 ! Als tweede worden binnenkort de adressen
van alle verenigingen en stichtingen van onze dorpen toegevoegd. We gaan ervan uit dat
de geplaatste informatie actueel en volledig is. Mocht dit niet zo zijn, meldt dit dan bij Chris
Drost en het wordt aangepast. Binnenkort gaan wij ook alle bedrijven in Exmorra benaderen
voor het plaatsen van hun gegevens op de website. Zo willen we er een actuele website van
maken met veel informatie van en rond Exmorra. Het webadres is: www.exmorra.info
In de maand juni 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.
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 is het verzoek bij de gemeente
ingediend om er twee bankjes voor aan te schaffen op de Golle met bestrating om het netjes
te houden. Wordt vervolgd.
Op onze oproep voor kinderen die naar muziekles gaan en in aanmerking willen komen voor
een subsidie uit de oude kas van Concordia hebben circa 12 kinderen gereageerd. Het
is fantastisch om te zien dat het geld goed besteed wordt en dat muziek leeft in het dorp.
Rondom het sportveld lagen een paar bulten met groenafval. De gemeente heeft dit voor
ons opgeruimd, waarvoor hartelijk dank.
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
Hoe snel kan jouw boot? Kom naar de testmiddag op 25 april. De zomer komt eraan,
dus tijd om met je boot het water op te gaan. Wil je weten hoe snel je boot kan varen? Dit
kun je vrijblijvend testen op de speciale testmiddag. Provincie en politie Fryslân organiseren
deze middag op de Wite Brekken bij Sneek.
Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012. Vanaf die
dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Zie
www.paspoortinformatie.nl

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

