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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 ?
Bestuurlijk overleg met wethouder Wigle Sinnema en
dorpscoördinator Jan Leijstra
In februari jl. hebben wij de jaarlijkse bijeenkomst met de
gemeente uit hoofde van Wigle Sinnema en Jan Leijstra
gehad. Hier hebben we circa 30 punten besproken die leven
binnen ons dorp. Denk hierbij aan bv. het groenplan, de
ijsbaan tot het oud papier, speeltuin en het voorbestaan van
het peuterhonk. Een aantal dorpsbewoners heeft vooraf aan
het overleg input gegeven voor het overleg. Zij ontvangen
persoonlijk terugkoppeling over het besprokene. Inmiddels
hebben wij vernomen dat ons aanspreekpunt van de
gemeente Jan Leijstra ons gaat verlaten en zijn collega Jaap
Wittermans wordt zijn vervanger. We danken Jan Leijstra voor
het onderhouden van de contacten met Dorpsbelang Exmorra
en wensen Jaap Wittermans veel succes.
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 eind maart 2013 (zie aankondiging in
DN). 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. Na een paar oproepen hebben zich inmiddels
vijf dorpsbewoners aangemeld om met ons en een
afvaardiging van de gemeente door het te wandelen en de
opmerkingen vanuit uw kant rechtstreeks met de
gemeente te bespreken. Hartelijk dank voor uw
aanmeldingen. Dit geeft een goede invulling aan de
wijkschouw. Binnenkort komt onze dorpscoördinator vanuit
de gemeente met een datum en kunnen we echt van start
gaan.

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).
Nieuw paaltje naast de kerk ? Waddenwandelen??
Had u het nieuwe paaltje ook gezien wat naast de kerk staat ?
Wij ook ! Maar ook wij en ook de gemeente weet niet waar het
vandaan komt en waarvoor het bestemd is. We gaan het voor
u uitzoeken en komen er in het volgende DN op terug..
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang
Vindt plaats op 27 maart a.s. om 20.00 in it Honk. Schrijft u
alvast de datum in uw agenda ? Zie ook aankondiging in dit
DN.
Hondentoiletten in de hele gemeente
In een gedeelte van de gemeente Súdwest-Fryslân, (in de
voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel), zijn deze
toiletten reeds aanwezig. De bedoeling is nu om in de rest van
de gemeente ook dergelijke voorzieningen aan te brengen.
Reeds aanwezige bovengrondse hondenpoepcontainers,
zoals in Bolsward, worden eveneens vervangen door
ondergrondse exemplaren.
Het plaatsen van de hondentoiletten zal fasegewijs in 2013
plaatsvinden in nauw overleg met de diverse dorps-, stads- en
wijkenbelangen.Tegelijk met de plaatsing van de
hondentoiletten zal de handhaving meer aandacht krijgen. Het
niet opruimen van de hondenpoep zal niet meer worden
afgedaan met een waarschuwing maar direct een boete tot
gevolg hebben. Handhaving wordt gedaan door zowel
toezichthouders in uniform als in burger. De boete bedraagt
130 euro.

Met de plaatsing van de hondentoiletten hoopt de gemeente
ook een gedragsverandering teweeg te brengen bij de
hondenbezitter die tot nu toe het opruimen van de
hondenpoep achterwege liet. Ook hoopt de gemeente dat
burgers elkaar gaan en durven aan te spreken bij
constatering van het niet opruimen van de hondenpoep.
Fotowedstrijd gemeentegids 2013-2014
In juni 2013 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar
wil de gemeente de gids niet alleen maken, maar ook met u.
Daarom organiseert gemeente Súdwest-Fryslân weer een
fotowedstrijd, waarbij de drie winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids.
Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan deze wedstrijd dan
kunt u tot en met vrijdag 1 maart uw digitale foto(s) sturen
naar communicatie@gemeenteswf.nl onder vermelding van
uw naam en adresgegevens.
De drie winnende foto’s worden - naast plaatsing in de
gemeentegids - beloond met een waardebon van € 75,-(eerste prijs), € 50,-- (tweede prijs) en € 25,-- (derde prijs).
Verdere info op de gemeente site!
Waar moeten foto’s aan voldoen?
1. Alleen inwoners van de gemeente SúdwestFryslân kunnen deelnemen.
2. Per persoon mogen maximaal 2 foto’s worden
ingestuurd.
3. De foto’s moeten genomen worden in de
gemeente en herkenbaar zijn voor de gemeente en/of
inwoners.
4. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in
JPEG/JPG formaat met een hoge resolutie.
5. Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn
uitgesloten van deelname.

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

