Vergadering P.B

10-10-2016 bij Renate

Jorrit opent de vergadering om 20.00 .
Het is de eerste vergadering na de zomervakantie
1. Notulen.

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de laatste vergadering.
2. Ingekomen stukken.
Er is weer een vergadering van de fed. Lege Gean op 15 -11. In Offenwier. Hendrik Ype
en Anneke van der Meer gaan hier naar toe voor P.B. Poppenwier.
3. Financiën.
Er zijn helaas nog een stuk of 8 dorpsgenoten die hun contributie nog moeten betalen,
Anneke Spinder zal hier nogmaals bij langs .
4. Poppenwier energie.
Er zijn nu 23 aansluitingen en 3 staan in de wacht om nog over te stappen.
Er is nog weinig bekend verder over de stand van zaken met de eventueel te plaatsen
zonnepanelen.
5. Beheer website.
Zoals u weet gaat Dirk ons dorp verlaten. Jorrit heeft Michelle (binnenbuorren 7) gevraagd
om ons Website beheer over te nemen. Dirk zal dit binnenkort aan haar overdragen.
6. Werkzaamheden in en rond Poppenwier
Zoals iedereen kan zien is de gemeente volop bezig rondom Poppenwier, Kruispunten worden
veiliger gemaakt, wandelpad Harstawei wordt verhard. De stoep over de brug is opgeknapt .
En ook het parkeer terrein bij de Trilker krijgt een totale make over met veel meer parkeer
plekken. Soms is de gemeente dan in al haar ijver bijna sneller als P.B. zo stonden ze al op het
punt om het kerkhof aan te pakken en de bomen rigoureus te gaan kappen. In allerijl zijn
Jorrit en Willy met een vertegenwoordiger van de gemeente bij het kerkhof wezen kijken. In
de ogen van de gemeente zijn de bomen op. En vormt het een gevaar om ze te snoeien.
Echter wilde de gemeente geen herbeplanting meenemen in dit plan. Op verzoek van P.B. en
stichting kerk Poppenwier. Is men toch overeen gekomen dat er nieuwe grote reeds geknotte
leilinden zouden worden geplant. Vanuit het dorp kwamen op de kap van de bomen echter
bezwaar naar voren , dat de gemeente heeft besloten om niet tot kap over te gaan. Dit houdt
nu wel in dat mocht er nu lei lindens tussen uit vallen er geen nieuwe geplant wordt. En
mochten ze dit wel zouden doen er dus straks een raar rijtje dikke en dunne bomen komt te
staan, het aangezicht zal dan nooit meer worden zoals het nu is. P.B. betreurt het dat
mensen die bezwaar hebben gemaakt eerst niet even bij P.B. zijn geweest, om te vragen wat
eigenlijk de bedoeling was.

7. Agenda volgende vergaderingen. 21 nov. bij Hendrik Ype
4 jan. bij Anneke van der Meer.
15 febr. Bij Anneke Spinder
8. WVTTK.

Vraag van Hendrik Ype, of het ook mogelijk is om een verkeersremmer te creëren aan de kant
van Tersoal. Hier hebben de autos behoorlijk veel snelheid als ze Poppenwier binnen komen .
En kinderen juist daar uit de Binnenbuorren komen over het bruggetje. Jorrit zal hier naar
informeren. Jorrit heeft ook de Gemeente gevraagd om het stukje stoep tegenover Hendrik
en Gre te her straten .
Het Putje in de weg tegen over de uitrit van Durk en Anneke is verplaatst in de uitrit, dit zou
anders op een diepte van 8 cm komen wat een gevaar voor fietsers zou kunnen worden.
Er zijn weer 50 nieuwe boekjes bij gemaakt van ‘it kuierke troch Poppenwier’
Jorrit zal ook weer vragen hoe het komt met hekkelen Binnenbuorren.
9. Jorrit sluit de vergadering om 21.30.
Vr gr Anneke van der Meer

