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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. Inmiddels hebben wij reactie van de provincie
ontvangen op basis van onze aangetekende brief en de bundeling van uw reactie. Het
antwoord van de provincie luidt als volgt: Er zijn circa 1.000 zienswijzen ingediend. De
komende tijd gaat de provincie aan de slag met alle geleverde input. Zij maken een
reactienota waarin zij alle verschillende zienswijzen beantwoorden eind april
2013. Deze reactienota en een evt. aangepast structuurvisie gaan naar de
Provinciale Staten. Zij gaan de uiteindelijke visie vaststellen. Voorafgaand aan
deze vaststelling kan iedereen inspreken. Actuele informatie wordt door de
provincie geplaatst op www.fryslan.nl/windenergie.
Inmiddels hebben alle dorpsbelangen in en rondom het Windstreek 2012gebied zich verenigd en medio januari volgt het eerste overleg. Vanuit deze
dorpsbelangen is inmiddels wel een petit comité samengesteld www.houfrieslandmooi.nl.
met een aantal afgevaardigden vanuit de dorpsbelangen, die namens de dorpsbelangen per
direct de contacten onderhouden met de provincie. Op 10 december jl. is er een bijeenkomst
geweest op het gemeentehuis in Witmarsum met de gemeente en de betrokken
dorpsbelangen. Namens ons dorpsbelang waren hier Gerben Brouwer en Simon Jacobs bij
aanwezig. Daar heeft de gemeente uitleg gegeven omtrent het plan en de bovenliggende
landelijke plannen. In principe was niemand van de aanwezigen tegen windenergie, alleen
de manier waarop e.e.a. is gebracht is niet positief. Tevens rijst de vraag waarom de
provincie de windmolens in deze concentratie en in dit gebied wil onderbrengen. Conclusie
van alle aanwezige dorpen en gemeente is dat het plan van tafel moet en terug naar een
gelijkmatige concentratie over de provincie.
Mocht er meer nieuws zijn, wij houden u op de hoogte !
Dorpsvisie:
Na de laatste bijeenkomst zijn we nu bezig om alle informatie te bundelen om een eerste
aanzet te maken voor een concept-visie. Inmiddels hebben de meeste bewoners een huis
aan huis enquête van ons ontvangen. Ons dringende verzoek om uw wensen en gedachten
kenbaar te maken. Dat geldt voor alle huisgenoten die de enquete kunnen invullen, ook al is
het maar een gedeelte. Alle bijdragen zijn van harte welkom, maar houd wel rekening
met de inlevertermijn voor 7 januari 2013. Deze input wordt uiteraard meegenomen voor
het opmaken van de concept-visie. 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 hebben zich al drie dorpsbewoners 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.
Gemeentelijk vervoerplan:
Eerder hebben wij u al bericht dat wij met de gemeente hebben gesproken over alles rondom
veiligheid en vervoer in ons dorp. Hiervoor is een concept-plan door gemeente opgesteld.
Een aantal punten die wel door ons met de gemeente waren besproken stonden niet in het
plan en deze hebben wij alsnog aangegeven bij de gemeente. De gemeente heeft een aantal
punten daarna toegevoegd. Deze willen wij u niet onthouden. Tevens hebben een aantal
dorpsbewoners gereageerd op de de voorstellen die gepubliceerd waren in het DN. T.a.v.
het plaatsen van drempels op de dorpsstraat ter vervanging van de huidige versmallingen,
hebben wij reeds met de gemeente kortgesloten dat wij dit niet wenselijk achten. Binnenkort
wordt het plan behandeld in de gemeenteraad en hoort u meer van ons.
1.
2.
3.
4.

Verduidelijken voorrang afslag milieustraat Bolsward.
Oversteekplaats fietsers naar verkeerslichten provinciale weg verduidelijken.
Smalle stoep dorpsstraat niet toegankelijk voor rolstoelers.
Te weinig parkeerruimte bij school. Verzoek om realisatie parkeerplaatsen in
grasveld voor de school.

Reactie gemeente:
Ten aanzien van punt 1 en 2 dient opgemerkt te worden dat de Provincie Fryslân
voorgenomen is om het provinciale kruispunt aan te pakken. In dit kader zullen ook
de wegen die om dit kruispunt liggen worden meegenomen. Op dat moment zal er
een definitieve en verkeersveilige oplossing worden gekozen.
Punt 1. Er zijn hier geen voorrangsregeling of –maatregel aanwezig. Het is een
gelijkwaardig kruispunt wat betekent dat de algemene regels in het verkeer gelden
en dat een weg van rechts voorrang heeft. Een ieder die aan het verkeer deelneemt
behoort deze regels te weten.
Punt 2. Met kanalisatiestrepen is het punt waar de fietsers oversteken in de
bestrating aangegeven. Vanwege de specifieke lokale omstandigheid dat is dwars
over het kruispunt ligt en omdat er geen goed zicht is van achteropkomend verkeer,
is dit een voor te stellen verzoek. Het voorstel wordt in het kader van het benodigd
overleg voor het nemen van een verkeersbesluit voorgelegd aan de politie.
Punt 3. In de Dorpsstraat zijn de woningen in het verleden relatief dicht op de
rijbaan geplaatst waardoor er op bepaalde plekken minder ruimte is voor
voetgangers. Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt bekeken of er op een slimme
manier verruiming van de stoepen meegenomen kunnen worden

Punt 4. Op deze locatie zal een parkeertelling worden uitgevoerd om de nut en
noodzaak van extra parkeergelegenheid te bepalen

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).
Oud papier schema:
Binnenkort gaan we samen met Klaasje Bijlsma weer aan de slag om de planning te maken
voor het ophaalschema oud papier voor 2013. Mocht u hierover vragen hebben of
opmerkingen, dan horen wij het graag. U kunt zich hiervoor richten tot Sarie Lycklama à
Nijeholt. Het nieuwe schema zullen wij plaatsen in het DN van februari 2013.
Kerstboom staat er weer !!
Het is u vast en zeker niet ontgaan. De kerstboom staat er weer en wat ziet deze er prachtig
uit. Met dank aan onze bewoners. Gert Jan Gerrits heeft ons geholpen om een prachtige
boom in ons dorp neer te zetten, tevens mogen wij de stroom voor de boom bij hem aftappen
waarvoor dank! Daarnaast hebben Tammerus van der Veen, Hendry Steigenga, Betty
Brouwer en Alwin Steigenga een handje geholpen om de boom omhoog te trekken. Want
deze was nogal wat zwaarder dan die van 2011. Hartstikke bedankt, hiervoor ! De lichtjes
van de boom zijn een paar dagen uit geweest. Het is ons nog niet duidelijk dat dit door
vernieling is gebeurd of door een andere oorzaak. Duidelijk was wel dat de transformator is
verbrand. Gelukkig had bestuurslid Gerben Brouwer nog een transformator thuis liggen (wie
heeft het niet…) en dus branden alle lichten weer. Geniet er nog een paar dagen van.
Bestuurlijk overleg met wethouder Wigle Sinnema en dorpscoördinator Jan Leijstra
In januari hebben wij de jaarlijkse bijeenkomst met de gemeente uit hoofde van Wigle
Sinnema en Jan Leijstra. Hier bespreken wij thema’s die spelen in ons dorp. Zo speel t onder
andere het onderhoud van de ijsbaan, de staat van het sportveld en het vele water voor het
terrein bij de kerk en nog vele andere zaken. Kortgeleden heeft een medewerker van de
gemeente een bezoek gebracht samen met Gerben Brouwer aan het sportveld, ijsbaan en
het terrein bij de kerk. Wij willen graag vooruit , maar hebben hierbij wel de instemming van
de gemeente nodig. Ons voorstel is om het schelpenpad kortgemaaid te houden, zodat we
hier nog steeds kunnen wandelen en een verhard pard te maken vanaf familie Twijnstra naar
de doorloop achter it Honk. Zover is het nog niet, maar de gemeente geeft aan hier niet
negatief tegenover te staan en komt hierop terug. Tevens wil de gemeente een afvoer
regelen vanaf de kerk naar de sloot achter de huizen aan de Hendrik Postmastrjitte. Heeft u
nog meer knelpunten of wilt u nog andere punten aandragen die wij kunnen bespreken
met de gemeente ? Mail het aan ons of geef het door aan de bestuursleden, dan
kunnen wij dit direct bespreken met de verantwoordelijke mensen van de gemeente.
Wij houden ons aanbevolen. info@exmorra.info.
Wijzigingen dienstregeling Arriva per 9 december
Vanaf deze datum is het openbaar vervoer in onze gemeente aangepast. Let op er zijn ook
aanpassingen voor ons dorp. Voor vragen kunt u contact opnemen met provincie Fryslân via
het algemene nummer 058-2925925 of via het nummer van Arriva 0900-8809. Arriva heeft
inmiddels het verzoek ingediend bij het dorpsbelang om met ons in gesprek. Laat u ons ook
weten wat u van de nieuwe dienstregeling vindt ? Dat kan via het emailadres of via één
van de bestuursleden. Dan kunnen wij dit weer meenemen in het gesprek met Arriva.
info@exmorra.info.

Milieustraten blijven open
Onlangs is er een haalbaarheidsonderzoek geweest naar het bestaansrecht van de
milieustraten. De uitkomst is dat het College van B&W de gemeenteraad gaat voorstellen om
de milieustraten niet te privatiseren, alle milieustraten open te houden door het realiseren
van kostenbesparende maatregelen. Zodra wij meer weten, hoort u uiteraard van ons !
Straatverlichting:
Doet de straatverlichting in uw omgeving het niet? Geef dit dan aan de gemeente door! Dit
kan via het digitaal formulier op de website van de gemeente of telefonisch via
(0515)-48 90 00
Winterwerkzaamheden gemeente groen:
De gemeente is inmiddels gestart met snoeiwerkzaamheden
(dorpsstraat) en er wachten nog werkzaamheden aan de Hendrik
Postmastrjitte (heesters worden vervangen door heesters) en worden
er nog werkzaamheden in de Jelle Huitemastrjitte uitgevoerd.
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

