D o r p s b e l a n g

Exmorra

sinds 1957

NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte
te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?
Opknappen leugenbank:
Een grote wens van ons was dat de leugenbank opgeknapt
zou worden. Dit is een paar weken terug ook gebeurd en de
belangrijkste zaken zijn door de gemeente opgepakt. Zo zijn
de palen waarop het dak leunt deels vervangen en zijn er
nieuwe poten gekomen. Het ziet er weer een stuk beter uit. En
we zijn weer blij met de inspanning van onze gemeente Het
continue onderhoud van de Leugenbank blijft onze aandacht
houden.
Sportveld:
Na alle herstelwerkzaamheden op het sportveld
lijkt het erop dat het niet voor niets is geweest. Het
hoofdveld heeft zich deze zomermaanden prima
gehouden en ligt er goed bij. Veel beter dan de
afgelopen jaren. Het voorste deel bij de kantine heeft onze
aandacht. Met de gemeente zijn we in gesprek hoe dit deel
aan te pakken. Voorkeur van ons is om dit in het najaar
meteen weer aan te pakken.
Open monumentendag:
Bent u benieuwd hoe de Ayasofya Moskee in Sneek er van
binnen uitziet? Houd dan zaterdag 12 september vrij in uw
agenda. Dan is het namelijk Open Monumentendag.
www.openmonumentendag.nl

‘Praat met de raad’ 22 september in Maggenheim in
Makkum:
Nu de zomervakantie weer voorbij is wordt er weer een ‘Praat
met de raad’ van de gemeente Súdwest-Fryslân gehouden.
De eerstvolgende is op dinsdag 22 september in MFC
Maggenheim aan de Klipperstraat in Makkum. Dit vindt plaats
vanaf 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. ‘Praat met de raad’
wordt die avond georganiseerd voor de inwoners in het gebied
van Makkum en omstreken. Globaal van Gaast tot Cornwerd.
Voor 'Praat met de raad' geldt een vrije inloop; aanmelden
vooraf is dus niet nodig.Deze activiteit van de gemeenteraad
van Súdwest-Fryslân is voor alle inwoners die graag met de
leden van de gemeenteraad in contact willen komen.
Regelmatig gaan raadsleden naar verschillende locaties in de
gemeente om te horen wat er onder de bewoners leeft. De
inwoners die deelnemen aan 'Praat met de raad' bepalen dus
zelf waarover zij met raadsleden willen spreken.
In een ongedwongen sfeer kunnen de inwoners met de
raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die hen
bezighouden. Een agenda is er voor die avond daarom niet.
Tijdens de bijeenkomst is er voor maximaal drie inwoners de
gelegenheid om een onderwerp publiekelijk, op de zeepkist,
aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren hooguit
vijf minuten per persoon. Inwoners die hiervan gebruik willen
maken, kunnen zich voorafgaand aan de bijeenkomst melden
bij de medewerkers van de griffie van de gemeente die op
deze bijeenkomst ook aanwezig zullen
zijn.
Praat met de raad' begint om 19.30 en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. De koffie
staat klaar.

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).
Grutterswinkel:
Actie behoud Grutterswinkel loopt.
Inmiddels hebben we tijdens het seizoen
de winkel donderdag, vrijdag en zaterdag
open kunnen houden. Geweldig dank aan
alle vrijwillgers die de Grutterswinkel
bemand hebben en grote dank aan de organisatie hiervan
(Hilda Ettema, Johan de Groot en Diny Drost). Alwin
Overwater (werkgroep Grutterswinkel) en Sarie namens DB
hebben inmiddels meerdere gesprek gehad met Ald Faers Erf,
(bestuur en directeur), Stichting Doarp en Bedriuw en de
gemeente over het voortbestaan van de Grutterswinkel. De
contouren worden stapje voor stapje helder. Zodra wij meer
weten, houden wij u op de hoogte.

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

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.

