D o r p s b e l a n g

Exmorra

sinds 1957

NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we
ons momenteel mee bezig ?
Wat hebben we een super mooi dorpsfeest gehad en wat zijn wij verheugd dat er een
verhard pad is aangelegd naar het sportveld. Hiervoor onze grote dank aan de
initiatiefnemer Martijn Ypma die hier tijd in heeft gestoken samen met nog andere
dorpsgenoten. De namen van alle helpers zijn bij het schrijven van dit stuk nog niet bekend
en zullen in het volgende DN worden bedankt. In elk geval, iedereen die het mogelijk heeft
gemaakt. Enorme dank ! Het is fantastisch om te zien wat met een paar telefoontjes
klaargemaakt kan worden !!
Voor het vervolg over de Dorpsvisie komt er een nieuwe avond om uw wensen te delen
met de andere dorpsgenoten. Op 12 oktober a.s. wordt er een tweede avond in ’t Honk
gehouden voor alle dorpsgenoten om mee te denken over de belangrijkste items die in de
bijeenkomst van 13 juli zijn genoemd. Zorg dat u er bij bent en schrijf de datum van 12
oktober 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..
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
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
ingewilligd om er twee onderhoudsvrije bankjes voor aan te schaffen op de Golle met
bestrating om het netjes te houden. Ons verzoek is geweest om één bankje op het
grasveldje bij de Propellor te plaatsen en het andere bankje aan de andere kant op het
grasveld bij de inrit van de Golle. We zijn hier erg blij mee !

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 !
Nomineer een boom: De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit jaar alle waardevolle bomen
binnen de gemeente in kaart brengen. Hierbij willen wij geen unieke bomen vergeten.
Daarom vragen wij uw hulp! Nomineer de bomen waarvan u vindt dat ze zeker niet mogen
ontbreken.
Aanleiding
De aanleiding voor deze inventarisatie is het kapbeleid per 1 januari 2013 vereenvoudigen.
Doelstelling hiervan is om de inwoners minder te belasten met onnodige regelgeving en
legeskosten, zonder dat dit ten koste gaat van de waardevolle bomen binnen de gemeente.
Welke locaties?
We zijn met name op zoek naar bijzondere bomen en lanen in de voormalige gemeenten
Wûnseradiel, Nijefurd en Bolsward. (In de overige gebieden zijn de bomen en lanen nog niet
zo lang geleden al in kaart gebracht.) Het gaat om bomen die op gemeentegrond staan of op
een zichtlocatie op particuliere grond. De bomen moeten vitaal zijn en nog minstens 15 jaar
meegaan.
Wat moet ik doen?
U kunt een boom of meerdere bomen nomineren, mits deze voldoet aan een of meerdere
criteria ( website gemeente). Vervolgens wordt de inzending beoordeeld door medewerkers
van de afdeling Dorpen en Steden. Bij een positieve beoordeling wordt de boom toegevoegd
aan het bomenregister. De gemeente neemt altijd vooraf contact op met de eigenaar.
Wilt u een boom nomineren?
U kunt tot 1 oktober 2012 een boom nomineren. Op website staat waar de nominatie aan
moet voldoen. Aan de rechterzijde naast dit bericht staat een groene balk met daarin de tekst
"Nomineer een boom" klik daarop voor het digitale formulier.

Wilt u gratis naar het nieuwe theater in Sneek ? Doe dan mee!!
Gemeente Súdwest-Fryslân telt 82.000 inwoners, voor 1% van deze inwoners heeft de
gemeente een cadeau, namelijk een bezoek aan een voorstelling in het gloednieuwe
theater in Sneek! Weten wat u daarvoor moet doen?
Beantwoord de onderstaande vraag en maak kans op twee kaarten voor één van de
volgende voorstellingen: La Traviata, Bert Visscher, Rain Man, Percossa, Sara Kroos, Snip
en Snap,
De Bonbon Fabriek of No Blues.
Prijsvraag:
Ik ga naar Theater Sneek omdat…………………………………………….(max. 25 woorden)
Vul het formulier in of stuur uw inzending voor 30 september 2012 naar:
Gemeente Súdwest-Fryslân
afd. Communicatie
Antwoordnummer 2014
8600 VB SNEEK
Onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.
Voorwaarden:













Elke prijswinnaar krijgt twee kaarten voor een van de genoemde voorstellingen, er
kan geen voorkeur worden aangegeven of geruild worden.
De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere voorstelling.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en krijgen de kaarten thuisgestuurd.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag is te lezen op deze
website.
U kunt slechts een keer meedoen, per huisadres wordt een inzending beoordeeld.
U moet inwoner zijn van de gemeente Súdwest-Fryslân en minimaal 16 jaar.
Medewerkers van gemeente Súdwest-Fryslân en Cultuur Kwartier Sneek zijn
uitgesloten van deelname.
Winnaar kan gevraagd worden medewerking te verlenen aan promotionele
activiteiten.
Deelnemer geeft toestemming tot verwerking van de door hem/haar verstrekte
persoonsgegevens.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de werkgroep Opening
Cultuur Kwartier Sneek.
Actie sluit op 30 september 2012, inzendingen die later ontvangen worden dingen
niet meer mee.

Wilt u weten hoe de waterkwaliteit is in Fryslân ?
Hoe weet u of de waterkwaliteit op verschillende locaties in Fryslân goed genoeg is om veilig
te kunnen zwemmen? Kijk op www.fryslan.nl/zwemwaterkwaliteit, hier vindt u informatie over
de verschillende zwemlocaties.

Dagelijks spreekuur vergunningen
Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting of het houden van een
buurtbarbeque? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vergunningaanvraag die ik
twee weken geleden heb ingediend? Hoe kan ik een parkeervergunning aanvragen? Welke
documenten moet ik meesturen met mijn aanvraag?
Met deze en alle andere vragen over vergunningen kunt u tijdens openingstijden van de
gemeente terecht bij de Vergunningenbalie van Súdwest-Fryslân (Marktstraat 15, Sneek).
De balies in Workum en Bolsward zijn voor vragen over vergunningen niet iedere dag bezet
door medewerkers van het team Vergunningen. Wilt u bij één van deze balies correct
geïnformeerd worden over wat voor soort vergunning dan ook, dan kunt u hiervoor
telefonisch een afspraak maken.
Met ingang van 23 juli 2012 kunt u de Vergunningenbalie dagelijks van 9.00 - 12.00 uur
telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0515 – 489000. ’s
Middags kunt u uw telefonische vragen achterlaten bij de telefonisten van de gemeente. U
wordt dan zo snel mogelijk, bij voorkeur nog dezelfde middag, teruggebeld.
Openingstijden Vergunningenbalie
Marktstraat 15
ma-do 9.00-16.00 uur
vr 9.00-12.30 uur
Telefonisch ma-vr 9.00-12.00 uur
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.

