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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 ?
Dorpsbelang voor verenigingen, stichtingen met
bestuursproblemen of financiële problemen
In de dorpsvisie staat ook vermeld dat het dorpsbelang zich
ten doel gesteld heeft om er voor verenigingen en stichtingen
in ons dorp te zijn die zorgen hebben over de financiën, het
krimpende aantal leden of over het voorbestaan van hun
bestuur. Mocht u met één van deze problemen worstelen, dan
kunt u zich bij ons melden. Wij gaan samen met uw bestuur op
zoek naar ondersteuning voor uw probleem.

Gebruik welkomstborden voor iedereen:
Sinds een aantal maanden hebben we prachtige
welkomstborden bij de toegang van ons dorp
staan. We zien nu bordjes rondom de borden
hangen met aankondiging van evenementen.
Maar dat is niet nodig. De welkomstborden
mogen ook door andere verenigingen, stichtingen enz.
gebruikt worden om evenementen aan te kondigen, hoe klein
of hoe groot ook. We hebben een paar blanco bordjes besteld
waar je met plakletters het evenement kunt aankondigen.
Maak er gebruik van ! Dan wordt het een dynamisch bord en
er gebeurt genoeg in ons dorp.. Wilt u een bord gebruiken,
vraag dan even een bestuurslid van DB. Zij kunnen u verder
helpen.

Dorpskerstboom
Ook dit jaar hebben wij er weer een kerstboom voor
in dorp geregeld. In de week na sinterklaas wordt
de kerstboom in het dorp weer opgetuigd. Geniet
ervan !

Concept plannen aanpak verkeerspunt Bolsward
Al een poosje zijn we met de gemeente in gesprek over de
aansluiting van de Bolswarderweg op het kruispunt in
Exmorra. Iedereen herkent wel de gevaarlijke oversteek naar
Bolsward en naar Exmorra toe. De gemeente erkent dit, maar
heeft altijd aangegeven: “wij wachten op de aanpak van de
provincie van het grote kruispunt (met stoplichten), dan nemen
we de oversteek naar en vanuit Exmorra mee”. Inmiddels zijn
deze plannen in concept aan ons gepresenteerd. Het ziet er
goed uit voor Exmorra, wij zijn tevreden met de ideeën. Wel
zijn het nog concept ideeën en kan er nog van alles in
veranderd worden. Wij wachten de definitieve plannen af en
informeren u zodra wij meer weten.
Hekkelen sloot Ds. W. à Brakelstrjitte:
Tijdens de Algemene ledenvergadering in dit
voorjaar werd door u aangegeven dat de sloot
achter de Ds. W. à Brakelstrjitte niet gehekkeld
was in 2014. Hier hebben we de gemeente op
geattendeerd en dit is keurig meegenomen in
het programma.
Struiken Golle wegzijde:
U heeft het vast al gezien, ook de struiken aan de wegzijde bij
de Golle zijn eruit gehaald. Het geeft in elk geval een

opgeruimder aanzicht. De gemeente gaat hier aanplant
inzetten, vermoedelijk in het voorjaar. Voor wie hier interesse
in heeft. Het gaat om de volgende planten:
Budddleja davidii empire blue

Hypericum hidcote
Nepeta fasseniii Grol
Pennis
etum
alopec
uroide
s Hame

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

