Onderwerp :

Vergadering PBP

Datum

dinsdag 13 november (20:00 uur !) bij Jorrit

:

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Uitnodiging bijeenkomst duurzaamheid (René Poppen)
20 november, Aesgewei 21, Sibrandbuorren, 20.30 uur. (overleg werkgroep en
plaatselijke belangen/federatie). Gerla neemt hieraan deel. Geertje licht René in.
- themabijeenkomst ROCOV (openbaar vervoer)
verschillende vertegenwoordigers van Arriva, spoor etc. 23 november, Oranjehotel,
Leeuwarden, 13.30 uur. Gerla zal hieraan deelnemen.
- Verslag bijeenkomst Gemeente (bruggen)
Jorrit en Geertje: onderhoud van bruggen in Boarnsterhim: conditie is (erg) slecht. Komt
zo goed als zeker budget voor. Wordt een langlopend project. Prioriteiten wordt
gegeven aan bruggen met noodvoorzieningen (zoals de bruggen aan de Marsherne in
Poppenwier).
- Verslag bijeenkomst Rabobank
Vooral informatie over RABO dividend fonds. Prima bijeenkomst, waarbij de RABO-bank
een rol willen spelen bij wat meer ingewikkelde processen (bv overleg tussen gemeente
en plaatselijk belang). Verder werd er op gewezen dat vooral in kleinere dorpen
(Poppenwier werd meerdere malen genoemd) profiteren van het dividendfonds.
- Vergunning carbid-schieten is weer geregeld (met dank aan Gerla)
- Gerla heeft contact gehad over de snelheidsmeter (is nog kapot maar schijnt daarna hier
snel geplaatst te worden, hagen op de Harstawei zijn wel erg kort gesnoeid. Verder gaat
Gerla heeft gebeld over afval uit de sloten. Beplanting haag sportveld en bomen is nog
niet geregeld.
Er is dit jaar geen dorpsschouw geweest, Gerla heeft problemen doorgeven: eea zal
worden opgelost.
- Jorrit is bij Arend Douma geweest: overleg geweest over eventuele subsidie-aanvraag
groente-tuintjes bij fruittuin. Na overleg is er besloten om met dit idee niet verder te
gaan.
3. Notulen 16 oktober 2012 / 6 september 2012
Jorrit heeft subsidie-aanvraag voor aanpassing jeu-de-boules-baan gedaan. (Daarbij is
toestemming gemeente bij nodig, daar is Jorrit ook mee aan het werk.)
4. Uitwerking/concept dorpsvisie -> reactie doarpswurk
De nodige zaken doorgelopen, definitieve versie volgt zsm.
5. Jaarvergadering 2012
- Lijsten met leden (contributie)
Hans nodigt ook Mienskipszorg, Elkien, de gemeente en Afke Krikke uit.
- Agenda opmaken

1.

Opening	
  (20.00	
  uur)

2.

Mededelingen/ingekomen	
  stukken	
  

3.

Notulen	
  vorige	
  vergadering	
  2010	
  

4.

Jaarverslag	
  2010	
  -‐	
  2011	
  

5.

Financieel	
  verslag	
  2010	
  -‐	
  2011	
  (kascie:	
  aftredend	
  Anne	
  Schilstra)

6.

Dorpsvisie	
  (Staat	
  op	
  de	
  site	
  van	
  Poppenwier,	
  wie	
  een	
  papieren	
  exemplaar	
  wil	
  hebben	
  kan	
  zich	
  melden	
  bij	
  	
  
Geertje	
  Hofman)

7.

Bestuurssamenstelling:
Geertje	
  Hofman	
  en	
  Hans	
  Haan	
  aftredend	
  en	
  niet	
  herkiesbaar,	
  beschikbaar	
  zijn	
  
Renate	
  Runia	
  en	
  Anneke	
  vd	
  Meer

8.

Rondvraag	
  

9.

Sluiting	
  

-

uitdelen via Aleida
Bestuursverkiezing/taakverdeling

W.v.t.t.k. / Rondvraag
- Gerla: Sinterklaas (bedrag +- €75,-- voor standaarduitgaven, voor extra spullen is er
uiteraard binnen grenzen budget)
- Gerla: jeugdwerk/creaclub valt nu (ook financieel) onder Plaatselijk Belang. Nieuwe
aanvragen zijn (bijna) de deur uit
- Gerla: geld van maaien is nog niet binnen, Jorrit vraagt dit na.

