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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?
Pannaveld:
De laatste zaken rondom het
pannaveld worden gedaan. De
omheining staat er en ook zal
de bestrating rondom het
pannaveld weer in orde
gemaakt worden. Gezien de
komende feestmaand zullen we
als Dorpsbelang kijken of begin
van het volgend jaar de officiële opening verricht
kan worden.
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!

Gladheidsmaatregelen
De winter brengt ons naast mooie plaatjes van sneeuw en ijs
helaas ook ongemak in de vorm van gladde straten. De
gemeente draagt er zorg voor dat de straten in het dorp,
indien nodig, gestrooid zullen worden. Mocht dit bij gladheid

niet gebeuren dan kunt U dit middels MOR-melding aan de
gemeente melden. Stelt U ons ook even op de hoogte, dan
kunnen we dit in het Bestuurlijk Overleg met de gemeente
bespreken.
Hondenpoep
Een hond kan veel plezier geven maar een hond moet ook
uitgelaten worden. Het valt ons op dat er de laatste tijd steeds
vaker hondenpoep op straat ligt. We willen de bezitters dan
ook vragen hondenpoep op te ruimen en in de betreffende
containers (bij kaatsveld en fietspad richting Allingawier) te
deponeren.
Bootjes Opfaert
Bij de Opfaert is een aanlegsteiger voor klein recreatieve
vaartuigen. Toch blijken er ook vaartuigen te liggen die lange
tijd niet gebruikt zijn en inmiddels half onder water liggen. We
vragen de betreffende eigenaren deze bootjes weg te halen.
Afscheid Jaap Wittermans
Jaap Wittermans heeft aangegeven dat hij met ingang van 1
januari 2017 zijn functie als Dorpscoördinator neerlegt en met
pensioen zal gaan. Op dit moment is het nog onduidelijk wie
zijn opvolger gaat worden. Indien we hier meer informatie over
krijgen laten we U dit weten.
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.
60 jaar bestaan:
Op 31 maart 2017 bestaat het Dorpsbelang 60 jaar. Dit willen
we niet stilletjes voorbij laten gaan. Binnen het bestuur zijn we
aan het kijken hoe we deze feestelijkheid gaan invullen. We
houden U hiervan op de hoogte.
Rest ons nog U nog goede feestdagen en een gezond 2017
toe te wensen.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer!
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info. Een groet
namens Dorpsbelang: Chris Drost, Hilda Ettema, Sylvia
Hemminga, Barbara Overwater en Pieter Jan van Ooij.

