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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. Als reactie hierop zijn er bij de provincie 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.
In november is er een comité gevormd dat
strijdt tegen de windmolenplannen van de
provincie. Het comité is voortgekomen uit
een informatiebijeenkomst in Zurich, waar
bleek dat vele aanwezigen en
dorpsbelangen behoefte hadden aan een
groepje dat een voortrekkersrol wilde gaan spelen. In het

comité zitten: Albert Koers, Wouter Vogelesang, Annemieke
Reitsma, Piebe Piebenga, Arjen Doedel, Frederik Smit en
Klaas Smit.
Onder de naam Hou Friesland Mooi wordt er gestreden tegen
de plannen uit Windstreek 2012 van de provincie Fryslân. Er is
inmiddels door het comité een website gemaakt
(www.houfrieslandmooi.nl), 2400 handtekeningen van
tegenstanders aangeboden aan de Commissaris van de
Koningin, een Facebookpagina
(www.facebook.com/houfrieslandmooi) opgezet en een flyer
laten drukken.
Dit comité bezoekt verschillende bijeenkomsten over
(wind)energie in Nederland, hebben contacten met andere
belangengroepen gelegd en laat zich informeren door mensen
die al veel langer in dit veld actief zijn en publiceren met enige
regelmaat onze ideeën in de regionale kranten. Allerlei
berichten van onszelf en anderen over windenergie zijn
verzameld op www.houfrieslandmooi.nl.
We 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
conceptvisie. Inmiddels zijn de enquêtes ingevuld en hebben
we er maar liefst 61 van u retour ontvangen. Dank aan
iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te
vullen.
Deze input wordt uiteraard meegenomen voor het opmaken
van de conceptvisie. Zodra de conceptvisie 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.
Inmiddels hebben wij contacten gehad met CBS de Oerdracht

ter ondersteuning van uw wens om de school te behouden in
Exmorra en de betrokkenheid te vergroten. De eerste
contacten zijn gelegd en het idee om het dorp meer te
betrekken bij school zal de komende tijd meer vorm krijgen.
Alvast een positief uitvloeisel van uw input voor de dorpsvisie.
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.
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:
Staat verderop in dit DN. Wilt u uw data noteren ? Let ook op
de aanpassing dat er in het schema voor het oud papier in het
dorp Exmorra een hoofd is aangewezen die de anderen
benaderd. Dit voorkomt teleurstellingen. Alvast
dank aan alle dorpsgenoten die helpen om de
oud papier actie mogelijk te maken. Ook dank
aan Klaasje Bijlsma die ieder jaar de
activiteiten coördineert. Heeft u nog vragen

over het schema. Dan kunt u altijd mailen naar
info@exmorra.info. Wij komen er dan bij u op terug.
Bestuurlijk overleg op 7 februari a.s. 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 speelt 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.

Wordt uw container nog geleegd als het vriest?
Tijdens de vorstperiode komt het veel voor dat de containers
niet goed geleegd kunnen worden omdat het afval
vastgevroren zit. Druk daarom het afval niet te vast aan en
steek het eventueel los.
Het is een onmogelijke taak om alle containers handmatig los
te schudden. Mocht het afval in uw container vastgevroren
zijn, dan kan het gebeuren dat uw container niet (goed)
geleegd wordt. U kunt dan pas 14 dagen later uw container
opnieuw aanbieden. De gemeente vraagt hiervoor uw
medewerking en begrip, zodat ook in de winter uw container
op tijd en netjes wordt geleegd!
Bomenbeleidsplan
Donderdag 13 december heeft de gemeenteraad het
bomenbeleidsplan vastgesteld. Het kapbeleid wordt per 1
januari 2013 voor de gehele gemeente vereenvoudigd. Zo
worden inwoners minder belast met onnodige regelgeving en
legeskosten. Wat gaat er precies veranderen?Het beleid rond
bomen verschilde in de vijf fusiegemeenten. Vooral de regels
rond het kappen van bomen waren verschillend. Nu is
besloten om het kapbeleid per 1 januari 2013 te
vereenvoudigen, zonder dat dit ten koste gaat van de
waardevolle bomen binnen onze gemeente.Wat staat er in het
bomenbeleidsplan? Is de vereenvoudiging van het kapbeleid
wel verantwoord? Heb ik nog een vergunning nodig heb voor
het kappen van bomen? Kan ik nog bijzondere bomen
aanmelden voor het bomenregister? Kijk op de site van de
gemeente www.gemeentesudwestfryslan.nl voor verder
informatie.
Woninginbraakpreventie:
Zorg voor goede verlichting en zicht rondom uw huis. De
dagen zijn korter en de nachten langer. Een goed moment om
eens kritisch naar de buitenzijde van uw woning te kijken
zonder alle kerstverlichting. Probeer eens met een
inbrekersoog te kijken. Een inbreker "klust" het liefst als

niemand hem ziet. Belangrijk is de
verlichting rondom uw huis. Ideale
werkplekken voor een inbreker is uit
het zicht en in het donker. Veel
inbrekers werken dan ook graag aan
de achterkant van woningen. Een hele
simpele manier om de kans van
inbraak op die plekken te verminderen
is het realiseren van goede verlichting.
Bij voorkeur een lamp die voorzien is
van een bewegingssensor, zodat er voor gezorgd wordt dat
een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan maar
dat hij sneller ontdekt kan worden. Daarnaast is het belangrijk
om uw woning van goed hang- en sluitwerk te voorzien, zodat
een inbreker een kleinere kans heeft om binnen te komen.
Op de website keurmerkveiligwonen leest u alles over hoe u
uw woning veiliger kunt maken. Ook vindt u er adressen van
erkende Politie Keurmerk bedrijven in Friesland. Zij kunnen u
advies geven en u helpen met het beter beveiligen van uw
woning. Niet overtuigd van de noodzaak? Op
www.123inbraakcheck.nl kunt u zien hoe snel een inbreker uw
huis binnen kan komen.
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

