6 september 2012

PLAATSELIJKBELANG

verschillende ....

vergadering
6 september 2012
Door Hans Haan

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Uitnodiging symposium Jubbega Expansie vrijdag 14
september vanaf 10.30 uur.
- gesprekken over duurzaamheid Legean (info bij Dirk Annegarn), brainstorm en draagvlak
creëren (zie bjlage)
- Resultaten dorpsschouw (mail Hans), er is nog geen dorpsschouw geweest, moet nog een
lijst gemaakt worden en contact opgenomen worden. Wel worden de minimale
- aanpassingen gedaan (zie bv de huidige markeringen en de aanpassing aan de brug).
Verder heeft Jorrit gesproken met iemand van de gemeente wb het onderhoud van bv het
sportveld. bermen zijn nog niet gemaaid, etc. Dit wordt aangepakt.
- Vergadering Federatie dinsdag 18 september in Raerd: Gerla gaat hierheen.
- Inspraakavond recreatie van de gemeente Boarnsterhim: Geertje stuurt eea door aan
Stichting, Trilker, Hindrik Ype ea.
- Oproep voor ‘Kern met pit’. Ideeën: vergroting jeu-de-boules-baan. voetbaldoelen. Andere
ideeën zijn welkom (Info en folders bij Jorrit).
3. Notulen 24 april 2012
- nav afgebrande huis: er is contact geweest met de jurist van de gemeente. De enige
mogelijkheid om hier iets aan te doen is als er een nieuwe ontsluiting (bv naar Marsherne)
komt. Op het moment dat Poppenwier hier iets aan wilt doen (lees: nieuw gebouwd kan
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worden), zal bestemmingsplan aangepast moeten worden. De gemeente zou er dan aan mee
willen helpen, bemiddelen om dan eea in werking te zetten.
4. Verslag van bezoek van B&W (3 juli) en bijeenkomst coöperatie duurzaamheid (22 juni):
- overdracht naar Süd-West Fryslän: afspraken zijn te volgen op
www.herindlingboarnsterhim.nl
- baggerwerkzaamheden worden in gang gezet, Poppenwier zal dit wel in dorpsvisie moeten
vastleggen, zodat Boarnsterhim dat kan meenemen in de overdracht naar S¨d-WestFryslän.
- Harstawei: werk wordt aanbesteed, informatie op site onder ‘werk in uitvoering’.
snelheidsmeting wordt zsm uitgevoerd.
- activiteiten Popenwier: alhoewel de gemente enthousiast is over de vele activiteiten in en
rond het dorp zijn er geen middelen omom dit te steunen. Men kan daarom bijvoorbeeld niet
mee werken om de stichting van het dorpshuis het stukje land naast de Trilker ter
beschikking te stellen.
- verder onderhoud: de begraafplaats wordt vanaf dit jaar door empatec onderhouden, aan de
slechte staat van de kanosteiger gaat de gemente kijken of hier iets aan gedaan kan
worden.
5. Uitwerking/concept dorpsvisie!!
Geertje heeft de teksten klaar op een paar
kleinigheden na. Na de merke zetten
Geertje en Hans de puntjes op de i en zal
het stuk opgemaakt worden. We willen de
dorpsvisie dan presenteren op de
jaarvergadering. Als het stuk akkoord
wordt verklaard zal het gedrukt worden.
7. Jaarvergadering 2012
De vergadering is op 29 november, 20.00
uur in de Trilker. Belangrijkste onderwerp
is de dorpsvisie die dan besproken,
eventueel aangepast en vastgesteld zal
worden.
Mogelijke nieuwe bestuursleden worden
benaderd: Geertje en Hans zijn aftredend.

...... onderhoud brug

W.v.t.t.k. / Rondvraag
• Himmeldei is op 20 april 2013
• volgende vergadering 16 oktober bij
Geertje, 20.15 uur.

2

