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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?

Welke vrijwilligers verdienen de Meer dan handen
vrijwilligersprijs?
De gemeente Súdwest-Fryslân wil drie vrijwilligersorganisaties
en één vrijwilliger aanmelden voor de landelijke ‘Meer dan
handen vrijwilligersprijs’. Hiermee wil de gemeente kenbaar
maken hoe belangrijk vrijwilligers zijn binnen dorpen en
wijken. Wij als Dorpsbelang Exmorra kunnen ook vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties aandragen. Hoewel wij een aardig
beeld hebben welke vrijwilligers allemaal wat doen kan het
goed zijn dat we niet alles weten. Daarom willen we vragen of
u nog personen of vrijwilligersorganisaties in Exmorra kent die
aangemeld moeten worden voor deze prijs. Als Dorpsbelang
moeten wij voor 19 november organisaties en/of personen
aanmelden. Graag horen we uw suggesties. Deze kunt u via
ons bekende mailadres toesturen. Voor meer informatie kijk
ook op https://www.vrijwilligersprijzen.nl.
Mankementen speeltuin
Onze speeltuin wordt veelvuldig gebruikt door de jeugd van
Exmorra. Dat is leuk en geeft ook het nut en de behoefte van
een speeltuin aan. Maar het spelen van de kinderen moet ook
veilig kunnen gebeuren. In de afgelopen jaren hebben wij
tijdens burendag of NL-doet hierop gecontroleerd en
gerepareerd. Echter is de gemeente hiervoor verantwoordelijk.
Mocht u of uw kinderen constateren dat er dingen niet goed
zijn in de speeltuin meldt dat dan in een MOR richting de
gemeente. Laat het ons ook even weten dan kunnen we
controleren of de gemeente dit ook echt oppikt.

Pannakooi
Behalve de speeltuin hebben we ook een mooie pannakooi.
Ook deze wordt veelvuldig gebruikt, en dat is goed. Echter
horen we dat er soms delen van het hekwerk los is of andere
delen niet meer vast zitten. Dit kan gevaarlijk voor de jeugd
zijn daarom willen we dit graag snel horen. Mocht u of uw
kinderen constateren dat er iets niet in orde is met de
pannakooi laat ook dit aan ons weten. We gaan dan kijken of
we het snel kunnen herstellen.
Melding Openbare Ruimte (MOR):
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of
andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal
klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed
omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een
speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een
MOR-melding doen via de gemeente app welke te
downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een
levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie
via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit
geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook
telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met
het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een
melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen
hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer!
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info.

Een groet namens Dorpsbelang: Alwin Steigenga, Barbara
Overwater, Hilda Ettema, Sylvia Hemminga en Pieter-Jan van
Ooij.

