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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 ?

Opknappen van de bestrating in Exmorra:
In het dorp is weer een bestratingsploeg aan de slag geweest.
Hier zjin een aantal opmerkingen die tijdens de Algemene
Ledenvergadering genoemd zijn in meegenomen. Het ergste
deel is nu weer hersteld. We zijn blij dat de
gemeente dit opgepakt heeft.
Dorpsstraat viersprong bij PKN Kerk:
Het diepe gat dat in de midden van weg
naast het figuur in de weg is enigszins bij
gestraat.
Bestrating it Leantsje:
Ook de bestrating van it Leantsje is deels aangepakt. Stoepen
en straat zijn op diverse aangepakt. Het deel wat hersteld is
loopt van de woning van Dirk Smoor tot aan woning Brunia.
Bestrating rondom afvoerputje voor it Honk:
Ook rondom het afvoerputje is de bestrating weer netjes
gemaakt.
Tuinbakken bij Jentsje Wijnalda en bij Leugenbank:
We hebben de tuinbakken die ons dorp rijk is (3 stuks)
overgedaan aan de organisatie van het Eksmoarster Runtsje.
Zij gaan zorgdragen de komende jaren voor goede beplanting.
De bakken zijn door de gemeente leeggehaald en voorzien
van nieuwe mestaarde.

Struiken Golle:
Ook heeft u kunnen zien dat de struiken aan de zijkant van de
Golle er uit zijn. Het ziet er al meteen ruimtelijker en netter uit.
In de lege vakken komt gras. De struiken aan de weg gaan er
in het najaar uit. Hier komen nieuwe bomen en beplanting in.
Taluds bij fietspad:
Inmiddels heeft u ook al kunnen zien dat de 2 taluds bij de
fietsopgangen door de gemeente zijn uitgegraven en
aangevuld met bemeste tuinaarde. De aanplanting, het
onderhoud wordt door de mensen van het Eksmoarster
Runtsje opgepakt.
Drie essen gerooid:
In de Jelle Huitemastraat vlakbij woning
Hessel Bergsma stonden 3 essen erg dicht
bij elkaar. Ze zijn dusdanig beschadigd dat
deze inmiddels gerooid zijn door de
gemeente.
Stobben kaatsveld:
Achter het kaatsveld aan de
westzijde worden door
gemeente 3 stobben gefreesd.

Twee essen gerooid:
Links van de entree van de ijsbaan staan 2 essen. Ook deze
worden gerooid door gemeente in verband met het licht voor
de vlindertuin die aangelegd wordt door de werkgroep van
het Eksmoarster Runtsje.

Grutterswinkel:
Actie behoud Grutterswinkel loopt. Inmiddels
kunnen we tijdens het seizoen de winkel
donderdag, vrijdag en zaterdag openhouden.
Er hebben zich voldoende vrijwilligers
aangemeld uit ons dorp. Dank aan de
organisatie hiervan (Diny Drost, Johan de
Groot, Hilda Ettema en Gerard van der Hel). Alwin Overwater
en Sarie namens DB hebben een gesprek gehad met stichting
Doarp en Bedriuw om te kijken of zij ons kunnen helpen bij het
behoud van de Grutterswinkel. Inmiddels is duidelijk dat we
het pand moeten kopen. Zodra wij meer weten, houden wij u
op de hoogte.
Snel internet op het Friese platteland
Woont u in een buitengebied en wilt u ook een goede snelle
internetverbinding? Meldt u zich dan gratis aan op
www.friesland.opglas.nl. Vraag ook uw buren en andere
mensen in uw omgeving om dit te doen. Bij voldoende
belangstelling kan een vraagbundeling worden gestart.
Hoe werkt het?
U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het
inventarisatieformulier. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit
moment is het belangrijkste doel om provinciebreed in kaart te
brengen waar de behoefte aan snel en
betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan
te melden voor de nieuwsbrief, blijft u op de
hoogte van de vervolgstappen.
Wat is de planning?
Het is de verwachting dat rond de zomer van
2015 een Breedbandfonds wordt gestart. Door
middel van dit systeem ondersteunt de provincie de aanleg
van een netwerk voor snel internet in de buitengebieden van
Fryslân waar nog geen kabel- of glasvezelaansluiting
aanwezig is (de zogenoemde witte gebieden).

Foar elkoar:
Welke ondersteuning wordt geboden ?
1. Ondersteuning administratieve- en financiële
ondersteuning
Coördinator Diny Drost
Tel. 0515-573595 of 06-555343346
2. Ondersteuning schoonmaakklusjes, het brengen van
bezoekjes en overige zaken
Coördinator José Altena
Tel. 0515-574546 of 06-14940016
3. Ondersteuning autorijden en boodschappen
Coördinatoren Sjouke en Griet de Boer
Tel. 0515-575221
4. Ondersteuning (technische) klussen
Coördinator Simon Schellevis
Telnr. 0515 580581
5. Ondersteuning tuinonderhoud
Coördinator Pieter Zuidema
Tel. 0515-574583 of 06-29330472

Dorpsvisie 2015 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
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.
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,
Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

