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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 ?
Rooien bomen: Aan de Jelle Huitemastrjitte staat een dode
boom, het betreft een es. Deze wordt komende winter
vervangen. Bij de Bolswarderweg nabij de entree van Exmorra
wordt een iep gerooid, deze boom kan gevaar opleveren. We
hebben ook hiervoor het verzoek bij de gemeente neergelegd
om ook deze te vervangen.
Verkeersbord fietser begin fietspad naar Bolsward: In juni
is dit verkeersbord afgebroken en daarna verdwenen. Een
oplettende Exmorster Jan Postma meldde dit bij ons. Wij
hebben dit middels de MOR gemeld bij de gemeente en
inmiddels staat er weer een mooi nieuw bord. Bedankt voor
het meedenken !
Werkgroep Sport: Eind september valt
bij u het eerste progammaboekje door
de brievenbus met het eerste aanbod
voor de wintermaanden. Het gaat hierbij
om sportactiviteiten voor jeugd en
volwassenen. Het zijn korte pakketten
van 4-6 lessen die u in het dorp kunt
volgen. Een prachtige eerste opzet van
de werkgroep waarvoor onze complimtenten !! Het zou mooi
zijn dat u er ook optimaal gebruik van maakt, zodat het
aanbod kan blijven bestaan. Voor meer informatie: Willem Jan
Postma, Asia Steigenga, Nienke Steigenga, Mirjam van der
Helm 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.

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. De
werkgroep sport loopt inmiddels. Mocht iemand belangstelling
hebben voor de werkgroep duurzaam of de werkgroep
jeugdvoorzieningen, dan graag melden bij één van de
bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren zelf zijn.

Menroute over meerswal:
En ja, zoals vorige maand al in DN werd vermeld in de column
is er inderdaad een menroute voor paarden gekomen die over
de Meerswal loopt. Wij hebben nagevraagd bij de gemeente
wat dit precies inhoudt.
De voormalige gemeente Wûnseradiel heeft een aantal jaren
geleden (uiteraard) een overeenkomst gesloten met de menen paardensportvereniging voor het opzetten van een
menroute. De uitvoering hiervan heeft jaren op zijn gat
gelegen, maar is nu wel opgepakt. Er worden geen speciale
paden aangelegd. De route gaat over bestaande wegen. De
uitvoering betreft met name het plaatsen van routeborden en
het plaatsen van hier en daar een zitbankje.. Wat Exmorra
betreft gaat de route van Schraard richting Exmorra over de
Meerswal richting Makkum. De route gaat dus niet door
Exmorra. We zullen dus zo nu en dan paard en wagen
tegenkomen op de Meerswal.

Week van de opvoeding: Kom naar een activiteit bij u in
de buurt!
Van 6 tot en met 12 oktober is het de Week van de
Opvoeding. Kom naar één of meer van de activiteiten in
Littenseradiel, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren.
Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun
gezin. Misschien wel de meest uitdagende en zinvolle
bezigheid die er is. Een taak die bestaat uit plezier maken en
doorzetten, uit geluk en stress, uit genieten en geduld
oefenen. Dat alles komt samen in “Ik tel tot tien”, motto voor
de Week van de Opvoeding 2014.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor
Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in
Súdwest-Fryslân en Littenseradiel bestaat
niet meer op die datum. Met vragen over
opvoeden, werk, zorg of inkomen kunt u dan
terecht bij een gebiedsteam bij u in de buurt.
Daarin zitten onder andere de professionals
van het huidige CJG. U kunt natuurlijk ook
rechtstreeks uw vraag stellen aan uw
schoolmaatschappelijk werker of
verpleegkundige van het consultatiebureau.
Het volledige overzicht van de activiteiten
kunt u terug vinden op de website van de
gemeente
www.gemeentesudwestfryslan.nl

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).
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.

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.

