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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 ?
Werking Aed apparaat
Er zijn verzoeken vanuit het dorp binnengekomen om
de namen van Aed-ers op te nemen in DN. Dit willen
we eigenlijk niet omdat dan wellicht de AED
procedure niet gevolgd wordt. Daarom herhalen we
hier de procedure die u dient te volgen mocht het
AED apparaat gebruikt moeten worden. De procedure is als
volgt. Meteen 112 bellen en zeggen dat het om een
reanimatie gaat. Als 112 wordt gebeld en er wordt gezegd
dat het om een reanimatie gaat, gaan ze kijken of er in de
buurt van dat slachtoffer ook een AED aanwezig is. Als
dat zo is worden de AED'ers in die buurt wonen
gewaarschuwd via een smsje om erop af te gaan. De lijst
AED’ers in ons dorp is opgesplitst in een groep die
meteen naar het slachtoffer gaat en een groep die meteen
de AED gaat halen.
Gast van de raad gemeente Súdwest-Fryslân
‘Gast van de raad’ van de gemeente Súdwest-Fryslân is
zonder twijfel een succes. Ook volgend jaar en na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 gaat de
gemeenteraad hiermee door. In de afgelopen twee jaar
hebben al veel inwoners van onze gemeente aan dit project
deelgenomen.

‘Gast van de raad’ is namelijk een mooie gelegenheid om
meer te weten te komen de lokale politiek in de
gemeenteraad. Maar ook over en het werk van de leden van
de raad en het college van burgemeester en wethouders.
Gast van de Raad’ wordt eens in de twee maanden gehouden.
De eerst volgende keer is tijdens de raadsvergadering van
donderdag 30 januari a.s. Maar er zijn ook al meer data
gepland. De gasten worden vanaf 18.00 uur door enkele
raadsleden ontvangen. Burgemeester Hayo Apotheker is ook
tijdens een deel van dit programma aanwezig. Onder het
genot van soep en broodjes, krijgen de gasten uitleg over het
werk van de raad en het college. De gasten krijgen uiteraard
zelf ook volop de gelegenheid vragen te stellen. Bovendien
wordt uitleg gegeven over de raadsvergadering en de agenda
die deze avond wordt behandeld. Bent u geïnteresseerd
geraakt? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie van de
gemeente Súdwest-Fryslân. Dat kan per mail via
griffie@sudwestfryslan.nl. U kunt ook bellen met de gemeente
en vragen naar de griffie. Het algemene telefoonnummer is
0515 - 48 90 00.
Sportprojecten: Buurtsportcoaches René van Dam en
Aggie Walstra van gemeente SWF hebben met ons
gesproken om hier gedurende het jaar een aantal
sportprojecten te organiseren voor jong en oud. We moeten
hier nog een besluit over nemen, maar we zijn erg positief. Het
lijkt ons geweldig om in de wintermaanden een aantal
sportactiviteiten voor jong en oud te organiseren onder
professionele begeleiding. Als er dorpsbewoners zijn die het
leuk vinden om ons met deze organisatie te helpen, dan
houden wij ons van harte aanbevolen. Meld je aan bij iemand
van de bestuursleden !!

Oversteekpad tegenover familie Bellis naar fietspad:
Dit oversteekpad was inmiddels geheel begroeid en bijna niet
zichtbaar meer. De gemeente heeft dit weer uitgegraven zodat
er weer sprake is van een oversteekpad. Mooi werk !!.
Jeugdsportfonds:
Van dezelfde buurtsportcoaches kregen wij een folder van het
jeugdsportfonds. Het doel van het jeugdsportfonds is om ieder
kind de kans te geven te sporten. Alle kinderen uit gezinnen
met een minimuminkomen kunnen
hiermee sporten bij verenigingen. Hoe kun
je dit aanvragen ? Een intermediar dient
een gemotiveerde aanvraag in (ouders zelf
kunnen geen aanvraag doen), het
jeugdsportfonds betaalt de contributie en
de sportattributen. De aanvrager ziet er op
toe dat het kind deelneemt aan de
activiteiten waarvoor de contributie is
betaald. Binnen drie weken moet alles geregeld zijn. Kijk voor
meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl.

Groenplan:
Inmiddels zijn er weer een drietal bomen
teruggeplaatst aan de van der
Weijstrjitte. Ook hier betreft het de
sierkers. We zijn weer blij met deze
groene aankleding. Mocht u nog goede
ideeën of aanvullingen hebben voor het
groenplan. Of ziet u meer gekapte bomen
die wij niet hebben gezien. Geef dit dan
door aan Sylvia Hemminga. Zij is de
contactpersoon voor het groenplan
Exmorra en kan dit weer meenemen in
de overleggen met het dorp en met
gemeente.

www.wjukslach.com
Wij hebben in januari gesproken
met een tweetal afgevaardigden
van Wjukslach. De plannen van Wjukslach sluiten aan bij
het besluit van de provincie. Zij hebben ons de volgende
presentatie gegeven en komen binnenkort in de regio met
een bijeenkomst waar u als dorpsbewoner kunt
kennismaken met de plannen van Wjukslach, die ook voor
ons dorp en omgeving gelden.
Windenergie is de laatste tijd geregeld in het nieuws. Het Rijk
is een Europese verplichting aangegaan voor duurzame
energie in 2020 en provincies moeten daarom ruimte
scheppen voor windenergie. Provincie Fryslân lanceerde in
2012 een plan met drie grootschalige locaties.
Vanwege protesten hebben Gedeputeerde Staten nu besloten
uit te gaan van kleinere opstellingen in de provincie. Wel
houden ze voorlopig als reserve vast aan het IJsselmeer-Plan
, waarin 400 MW kan worden gerealiseerd. Medio 2014 is de
deadline voor de provincie, anders zal het Rijk daar mogelijk
ook de regie overnemen.
Door voortschrijdend inzicht van de provincie komen kleinere
clusters met draagvlak en opschalers steeds meer in beeld.
Wjukslach is een vereniging van windmoleneigenaren die dat
gedachtengoed onderstreept en bezig is om molens van hun
leden in clusters op te schalen. De vereniging is niet alleen
actief in Exmorra en omgeving, maar ook in vier andere
gebieden in de provincie. Alle locaties zijn
“houtskoolschetsproof”, hetgeen betekent dat in die gebieden
hogere turbines mogen worden geplaatst.

Wjukslach volgt onderstaande stappen:
A. Wij beginnen in een gebied waar nu al molens staan.
B. Molenaars vragen mee te doen en hun grond ter
beschikking te stellen.
C. Wij vragen tussenliggende en omringende grondgebruikers
grond beschikbaar te stellen.
D. Contact zoeken met bewoners rondom de zone.
E. Het benaderen van dorpsbelangen om t.b.v. het
verenigingsleven te participeren.
F. Dorpsbelangen wijzen op de mogelijkheid een
energiecoöperatie op te richten.
In een nieuw opschalingsproject reserveren wij een bepaald
percentage van het vermogen voor de omgeving. Er is
voldoende ruimte voor participanten, echter op voorwaarde
dat zij daadwerkelijk investeren.
Vóór de regio-dóór de regio. WJUKSLACH heeft het belang
van de eigen regio als doelstelling.
Werkgelegenheid en opbrengsten zullen ten goede komen
aan eigen gebied en niet wegvloeien naar
projectontwikkelaars buiten de provincie.
Huurwoningen Elkien:
Het is niet bij iedere inwoner van ons dorp bekend dat als je in
aanmerking wilt komen voor een huurwoning, het verstandig is
om je tijdig in te schrijven. Kijk hiervoor op de site van Elkien
en ook op de site van dorpsbelang. Tijdig inschrijven voorkomt
teleurstelling bij het
vrijkomen van
huurwoningen.

Dorpsvisie:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
februari gaan we de planning voor 2014 rond maken. Zodra de
planning bekend is, krijgt u dit ook van ons te horen.
Keatsmorra
We hebben een goede bijeenkomst gehad op 16 december in
it Honk. Duidelijk is inmiddels dat de zorgwoningen in het
Doarpshiem bedoeld zijn voor mensen die niet meer
zelfstandig thuis kunnen wonen. Het overige plan is naar de
wensen van de kopers in te vullen. Neem hiervoor contact op
met contactpersoon Cees Zeldenrust via 0515-851063 of 0634716910 of via email czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl.
Tevens hebben we afgesproken dat als er vanuit het dorp
vragen zijn, u uw vragen bij ons kunt aangeven. Wij kunnen er
wellicht meteen antwoord opgeven of zetten uw vraag door
naar ook onze contactpersoon Cees Zeldenrust waar wij alle
vragen neer kunnen leggen. Aarzel niet om uw vragen te
ellen, ook als het gaat om het zorgconcept. Liever teveel
vragen dan niet gesteld !!

Dorpskerstboom:
Begin januari hebben wij de
kerstboom weer opgeruimd. Tot
onze verbazing was het hele
terrein rondom de Leugenbank
vuurwerkvrij geveegd. Navraag
bleek dat familie Boersma dit had
schoongeveegd. Waarom hartelijk
dank !! Mooi dat het er weer
netjes bij ligt.

Omtinkers: In dorpsvisie heeft u aangegeven dat zorg voor
elkaar erg belangrijk is. Om deze zorg en aandacht voor
elkaar in een structuur te gieten is onder leiding van Klaske
Ypma-Prins een eerste groep dorpsbewoners van start
gegaan om hierover na te denken. De term die hiervoor door
de gemeente wordt gebruikt is de term Omtinkers. Een goede
eerste bijeenkomst hebben wij vernomen. Dit initiatief krijgt
een vervolg in januari en zodra er meer bekend is, hoort u van
ons.
Bestuurlijk overleg dorpscoördinator en wethouder
Op 20 februari staat het jaarlijkse overleg gepland met onze
dorpscoördinator Jaap Wittermans en met onze wethouder
Wigle Sinnema. Mocht u nog punten hebben waarvan u vindt
dat deze bespreekbaar dienen te worden gemaakt, mail ze
dan naar ons mailadres 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).

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.

