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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 ?
In verband met de zomervakantie is er een verkort
bulletin.
Werkgroep Sport: Binnenkort komt de
werkgroep met het eerste aanbod voor
de wintermaanden. U wordt eind
september huis-aan-huis geinformeerd
over welke sporten en hoe het
sportpakket er uit ziet. Voor meer
informatie: Willem Jan Postma, Asia
Steigenga, Nienke Steigenga,
Johan Zijlstra of Sarie Lycklama à Nijeholt
Open agenda op website Dorpsbelang
Voor u is het als dorpsgenoot en als bestuurslid van een
vereniging of stichting uit het dorp wellicht handig om overzicht
te hebben in de vele activiteiten die ons dorp rijk is. Daarvoor
hebben wij de agenda op de website ter beschikking gesteld.
Mail uw activiteiten door aan info@exmorra.info en wij
zorgen ervoor dat het op de agenda op de website komt.

Gevolgen Exmorra ivm onderhoud van Panhuysbrêge
Tjerkwerd vanaf september a.s.
Een attente dorpsgenoot merkte op dat het onderhoud van de
van Panhuysbrêge ook impact heeft op het verkeer door ons
dorp. Waarvoor dank !! Wij hebben dit nagevraagd en de
aannemer heeft aangegeven om de N359 alleen in de
weekenden te stremmen. Wat we nu wel weten is dat de
op -en afrit van de A7 volledig gestremd is tijdens de gehele
uitvoering. Het verkeer op de N359 van en naar Bolsward kan
door rijden via een bypass. Het landbouwverkeer moet een
gedeelte over de hoofdrijbaan. Bij de afslag van Ymswâlde
kan het landbouwverkeer weer op de parallelweg rijden. De
snelheid wordt tijdens de uitvoering verlaagd naar 50 km/uur
op een gedeelte van de provinciale weg. De definitieve
verkeershinder en stremmingen wordt bekend gemaakt via de
website www.fryslan.nl/bolsward . De buslijn 44 rijdt tijdens
volledige weekendstremmingen van de N359 over
Exmorra en Allingawier. De bushaltes BolswardKloosterlaan en Tjerkwerd vervallen dan. Tijdens de hele
uitvoering van het project vervalt bushalte BolswardKloosterlaan, omdat de bus dan niet over de A7 kan rijden.

Gemeente Sudwest-Fryslan geeft startersleningen:
Vanaf 1 september 2014 kunnen startende woningkopers in
onze gemeente weer een starterslening aanvragen. Om
starters een kans te geven op de koopwoningmarkt en om de
woningmarkt te stimuleren. De Starterslening is bedoeld voor
een eerste koophuis. Met de lening overbruggen starters het
verschil tussen de prijs van het huis dat ze willen kopen
(inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat ze maximaal
kunnen lenen. Hiervoor zijn de normen van de Nationale
Hypotheek Garantie uitgangspunt. De Starterslening is altijd
een aanvulling op uw normale hypotheek

Open Monumentendag in Súdwest-Fryslân
Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Ook de
gemeente Súdwest-Fryslân doet mee aan dit culturele
evenement waarbij duizenden monumenten in Nederland
gratis te bezoeken zijn. Het thema voor 2014 is ‘Op reis’ en
gaat over wegen, sporen, kanalen, de plaatsen van aankomst
en vertrek, de middelen van vervoer, werven en nog veel
meer.
Dorpsvisie 2014 werkgroep duurzaam en
jeugdvoorzieningen:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2014 ligt de focus op de werkgroep sport, de werkgroep
duurzaam en de werkgroep jeugdvoorzieningen. Mocht
iemand belangstellingen hebben voor de werkgroep duurzaam
of de werkgroep jeugdvoorzieningen, dan graag melden bij
één van de bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren
zelf zijn.
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.

