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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 ?

Verkoop huurwoningen door Elkien
Al vanaf 2012 zijn wij in gesprek met twee vertegenwoordigers
van woningbouwcoöperatie Elkien. Zij hebben het beleid
aangepast en zijn van plan 19 van de 29 huurwoningen in
Exmorra te koop aan te bieden aan de huidige huurders.
Elkien heeft aangegeven op langere termijn alleen in grote
kernen huurwoningen te willen aanhouden en Exmorra
behoort voor Elkien tot de kleinere kernen. In de praktijk
betekent dit dat 19 huurders binnenkort een brief krijgen met
een voorstel om hun huurwoning aan te kopen. Mocht men dit
niet willen of niet kunnen, dan is dat geen probleem en kan
men de woning blijven huren. Betekent wel als er sprake is
van een wisseling in verband met vertrek van een huurder, dat
dan de woning alsnog in de verkoop komt. Het beleid is
momenteel dat de woning 9 maanden te koop komt en indien
deze na deze 9 maanden nog niet verkocht is, dat daarna de
woning weer in de verhuur gaat. Bij de woning van voorheen
Pieter Feenstra (van der Weijstrjitte 31) is dit beleid al
toegepast. De woning heeft te koop gestaan en is niet
verkocht, de woning gaat nu weer terug in de verhuur.
Wij zijn hier op zijn minst gezegd niet blij mee. Dit hebben we
inmiddels in een brief aangegeven aan Elkien en aan de
wethouder wonen van de gemeente Sùdwest Fryslan. Wij zijn
van mening dat ons dorp huurwoningen nodig heeft om de
doorstroom te bevorderen van jongeren naar koopwoningen.
Daarnaast staan in Exmorra huurwoningen niet of nauwelijks

leeg en worden ze voor het overgrote deel bewoont door
jongeren en bewoners afkomstig uit eigen dorp.
In de praktijk zal dit betekenen dat een aantal mensen de kans
aangrijpen om hun huurwoning aan te kopen en dat een
aantal mensen blijven huren. Dit kan ook betekenen dat in een
blok van woningen er 2 worden verkocht en 2 worden
verhuurd. Elkien realiseert zich dat dit lastiger wordt qua
onderhoud.
In juni jl. hebben we opnieuw gesproken met Elkien, maar hun
beleid staat vast. We gaan wederom een brief sturen naar de
directie van Elkien in een laatste poging om hier alsnog
verandering in beleid te krijgen.

Het gaat om de volgende woningen:,
Verkoop:
Dorpsstraat 25, 27 en 29, 86 t/m 92
Ds. W. à Brakelstrjitte 3, 5, 7, 11
Van der Weijstrjitte 9, 11, 13,15 en
17 en 31, 37 en 39

Verhuur:
Ds. W. à Brakelstrjitte 23 t/m 29
Van der Weijstrjitte 14, 16, 18, 20,
22, 24
Wij verwachten dat de brieven door
Elkien na de zomervakantie worden
verzonden.

Radio Omrop fryslan 8 augustus live in Exmorra
Het begint in onze provincie op te vallen dat er zoveel gebeurd
in ons dorpje en dat er zoveel beweging is. Daarom is het
dorpsbelang benaderd om in de ochtend uitzending van
Omrop Fryslan waar ’s ochtends een reportage is die hen door
de dorpen in Friesland voert te vertellen over alle
ontwikkelingen. Wij zijn hier enorm trots op ! Het betekent dat
onze inzet en uw inzet gezien wordt en als bijzonder wordt
ervaren. Luistert u mee ? Zover nu bekend is de uitzending
om 10 voor 7, 10 voor 8 en 10 voor 9

Milleniumloop
Op zaterdag 7 september komt de Milleniumloop door ons
dorp. In teamverband kun je 104 km afloggen door een deel
van onze provincie. De loop komt ook door Exmorra. Er is
geen inschrijfgeld, maar de bedoeling is wel dat de lopende
teams geld inzamelen voor het goede doel, namelijk The
Hungry Project. Mocht er een team met alleen Exmorster
lopers of loopsters meedoen, dan is dorpsbelang de eerste
sponsor!

Etappes en aantal kilometers
1. IJlst-Hommerts (start 7 uur) 6,75
2. Hommerts-Ysbrechtum 7,66
3. Ysbrechtum-Goënga 6,35
4. Goënga-Scharnegoutum 6,24
5. Scharnegoutum-Reahûs 5,88
6. Reahûs-Burgwerd 8,09
7. Burgwerd-Witmarsum 11,58
8. Witmarsum-Exmorra 9,23
9. Exmorra-Makkum 4,97
10. Makkum-Gaast 4,54
11. Gaast-Parrega 6,59
12. Parrega-Blauwhuis 5,01
13. Blauwhuis-Oudega 4,54
14. Oudega-Heeg 7,81
15. Heeg-Verzamelpunt 6,99
16. Verzamelpunt-Finish 1,37

Contributie ledengeld
In mei en juni as. is het jaarlijkse ledengeld geïncasseerd voor
degene die vorig jaar een incassoformulier heeft ondertekend.
Voor de rest geldt dat de bestuursleden zoals voorheen bij u
aan de deur komen om het jaarlijkse ledengeld op te halen.

Bruggetje en betonpad achter it Honk
In de visie hebben wij aangegeven in plaats van het
schelpenpad rondom de ijsbaan een bruggetje achter it Honk
en dan aansluitend een betonpad die vanaf het bruggetje
aansluit op de bestrating bij de ingang van de ijsbaan cq.
Stichting it Honk heeft geen bezwaar. Inmiddels hebben we
André Abma bereid gevonden om dit project te begeleiden.
We hebben inmiddels ook al een aantal toezeggingen gehad
van een paar dorpsbewoners die bereid zijn André te helpen.
Wordt vervolgd …

e

Keatsmorra 2 fase
Op 3 juli is er onder grote belangstelling een
informatiebijeenkomst geweest in it Honk inzake de invulling
e
van Keatsmorra 2 fase. Deze bijeenkomst is georganiseerd
door Bouwbedrijf P.F. van Zuiden.
In september wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd.
Zodra wij meer horen, informeren wij u.

Windstreek 2012 !!!:
In het eerdere 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.. 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 organiseert en 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 hen en anderen over windenergie zijn
verzameld op www.houfrieslandmooi.nl.
Inmiddels heeft de gemeente aangegeven nu de provincie
geen duidelijkheid geven over het openbreken van de
structuurvisie, dat de gemeente middels de notitie Bijgestelde
Kaders Windenergie Súdwest-Fryslân, om de vraag te
beantwoorden in welke mate de gemeente mogelijkheden ziet
om een bijdrage te leveren aan de Friese windenergieopgaaf
en waar dit naar verwachting dan het beste zou kunnen. Deze
notitie kunt u vinden op de website van de gemeente.
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).

Erg veel nieuws deze keer. Maar u bent weer even bijgepraat.
Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Een groet namens Dorpsbelang: Simon Jacobs, Gosse
Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt

