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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 ?

Riet gesneden bij de Opfeart:
Zoals u heeft kunnen zien is het riet weggesneden bij de
Opfeart. Hierdoor ziet het er weer verzorgd uit. Punt van
discussie met het Wetterskip is nog de diepgang van het
haventje. Maar dat wordt vervolgd.

Struiken bij de Golle:
Zoals afgesproken zijn de verwilderde struiken bij de Golle
aan de kant van de weg ook verwijderd en heeft de gemeente
nu de beplanting erin gezet. Er kan niet anders gezegd
worden dan dat het er weer keurig uit ziet.
NL Doet:
Met NL Doet heeft u ons niet zoveel gezien in het dorp. Dat
klopt, want wij zijn bezig geweest om een bankje in elkaar te
zetten en deze te plaatsen bij het water op Surein. Hierbij

hebben wij hulp gehad van Sjoerd Heinsma en Arno Capteijn
heeft ons PK’s en schepkracht geleverd. Waarvoor grote
dank. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 april hoort
u hier meer over. De speeltuin heeft nog een sopje gehad.
Aan het sauzen van de leugenbank zijn we niet meer
toegekomen, maar dat gaan we binnenkort nog oppakken.
Bebording aankondiging brug open op de Syl:
Voor de vaarders onder ons. Er hangt een bordje op de brug
bij de Syl en ook op de hoge brug richting Makkum waar je het
06 nummer kan bellen om de brug op de Syl op tijd open te
krijgen. Wij proberen nog een bord vanaf Bolsward te krijgen,
zodat het wachten op de Syl zoveel mogelijk beperkt wordt.

Algemene Ledenvergadering:
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 1 april a.s.
in it Honk. Noteert u het in de agenda ? Notulen en agenda
worden nog huis-aan-huis bezorgd.
Onderhoud AED:
Een AED hebben in ons dorp is prachtig en belangrijk. Er zijn
de laatste tijd veel berichten in het nieuws geweest over niet
onderhouden AED’s. Wij zitten hier als Dorpsbelang bovenop.
Een niet onderhouden AED is funest. Maar goed onderhoud
betekent wel dat er kosten gemaakt moeten worden. De
cursisten moeten getraind worden, de AED staat continue aan
de oplader, er moeten pads in en de batterijen moeten
regelmatig vervangen worden. Gelukkig hebben wij twee
dorpsgenoten die deze verantwoordelijkheid op zich hebben
genomen. Pieter Jan van Ooij en Sylvia Piersma hebben alles
uitgezocht zodat we de onderhoudskosten beperkt kunnen
houden en het onderhoud zelf kunnen doen. Voor ca. 140
euro is het onderhoud voor het komende jaar weer voor
elkaar. Wij krijgen hier geen subsidie voor. Dorpsbelang kan
dit doen van het ledengeld wat wij van u ontvangen. Dank
daarvoor !!

Pannaveld:
We zijn weer een stapje verder met het pannaveld. We
hebben een begroting gemaakt en zijn nu bezig de
financiering rond te maken zodat we spoedig kunnen starten
met de constructie. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Stemmen over Referendum 6 April 2016:
Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend
referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar
lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en
economische samenwerking, en vooral over handel. Waarover
gaat het referendum precies? Op het stembiljet komt de
volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot
goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne? Via de ‘wet tot goedkeuring’
wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste
en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het
referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of
niet. Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in? Een
associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag,
tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen.
De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze
overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko.
Landen spreken er in af politiek en economisch meer te gaan
samenwerken. Verder info via www.referendum-commissie.nl.
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.

