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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 ?
Dorpsbelangen gemeente SWF opgenomen in clusters:
Vanaf volgend jaar verandert de inrichting voor de
dorpsbelangen. In de hele gemeente zijn 5 clusters ingericht
waar verschillende dorpen onder behoren. De gemeente levert
1 voorzitter en 4 gemeentemedewerkers. Tezamen zal met de
aanwezige dorpen binnen dit cluster gesproken worden over
dorps overschrijdende initiatieven en belangen. Volgend jaar
horen wij hier meer over en we houden u op de hoogte.
Kerstboom Leugenbank:
De boom staat er weer ! Gelukkig waren een aantal
dorpsbewoners weer even bereid om ons te helpen de grote
boom rechtop te krijgen. Het college van beheer (Karst
Postma, Johannes Bergsma en Lammert Steigenga), Simon
Steigenga en Ane Boersma enorm bedankt ! Daarnaast nog
Gerben Brouwer die de lichtcheck heeft gedaan en Gert Jan
Gerrits die ons met het vastzetten van de
boom heeft geholpen en ons heeft voorzien
van koffie. Ook mogen wij gebruik maken
van de stroomvoorziening gedurende de
periode dat de boom staat van Gert Jan.
Waarvoor dank !

Informatieavond voor inwoners over de veranderingen in
de zorg:
Zoals u weet, verandert de zorg. U bent hier huis-aan-huis
geïnformeerd door de gemeente. Er komen clusters binnen
de gemeente waar de zorg zich concentreert. Zoals het nu
staat behoort Exmorra tot de cluster Bolsward en Allingawier
tot de cluster Makkum. Hier hebben we een inmiddels een
vraag over uitstaan bij de gemeente. Het lijkt ons niet handig.
Kunt u niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn en wilt u de
informatie op het internet opzoeken: er staat veel informatie op
de internetsite www.watverandertindezorg.nl.
Dorpsvisie 2014 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam
en werkgroep jeugd:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2014-2015 ligt de focus o.a. op de werkgroep Golle, de
werkgroep duurzaam en de werkgroep jeugd. Mocht iemand
belangstelling hebben voor de werkgroep duurzaam, Golle of
de werkgroep jeugd, dan graag melden bij één van de
bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren zelf zijn.
Werkgroep Sport:
Inmiddels zijn de eerste sportactiviteiten
afgerond. Voor een aantal activiteiten
wordt nog gewerkt aan een doorstar.
tVanaf januari start het tweede
programma met vechtsporten voor de
jeugd en volwassenen, nordic walking en
peuter- en kleuterdansen. Mocht u nog
mee willen doen:
Voor meer informatie: Willem Jan
Postma, Asia Steigenga, Nienke
Steigenga, Mirjam van der Helm of
Sarie Lycklama à Nijeholt

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: Gosse Reitsma, Chris Drost,
Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt.

