verslag vergadering 11 april bij Renate
Aanwezig:Jorrit,Dirk,Anneke,Renate en Gerla.
1. Notulen vorige vergadering:
Ze zijn goedgekeurd en kunnen op de website worden gezet.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Dorpsvisie:Er is een prijsopgave binnen van Caparis welke iets
gunstiger in de prijs ligt. Het volgde is besloten:
We gaan de definitieve Dorpsvisie op de website van
Poppenwier zetten.
Inwoners van Poppenwier die graag een papieren exemplaar
willen kunnen dit opgeven bij het bestuur.
We laten 25 exemplaren drukken bij Caparis.
Bladen en reclame etc:van de binnengekomen bladen en
andere info wordt een map gemaakt die wordt gerouleerd
binnen het bestuur.
Afscheid gemeente Boarnsterhim:
Over het afscheidfeest van de gemeente is nog niks bekend,dit
punt komt in september weer op de agenda.
Federatie: de vergadering is afgelopen week niet doorgegaan er
volgt nu een nieuwe datum vastgesteld door Sibrandaburen.
Miensskipwork: Afke neemt nog contact met ons op over de
datum dat zij aanwezig kan zijn bij een vergadering van pb, dit
omdat het nog niet zeker is dat deze functie nog bestaat in de
nieuwe gemeente.
Harstawei: De aanplant van de bomen de hagen is voltooid.
Zodra de snelheidsmeters weer beschikbaar zijn worden die in
de hele Legegaen geplaatst.
Scholen: In de plannen van de regering om het norm van het
aantal leerlingen van de scholen te zetten op 100 komt er
waarschijnlijk voor het platteland een aangepaste norm.

Emailadres: Plaatselijk Belang heeft een eigen emailadres nl:
pbpoppenwier@gmail.com. Naar dit adres wordt alle post
gezonden die voor pb bestemd is en kunnen de bestuursleden
hier gebruik van maken en hoeven de stukken niet meer te
worden doorgestuurd naar hun eigen emailadres.
Bushokjes:Er komen nieuwe bushokjes bij de aangepaste
opstapplaatsen voor de bus.
Bruggen: De bruggen staan op de planning voor
herstelwerkzaamheden, er wordt geïnformeerd bij de gemeente
wanneer die worden uitgevoerd.
Gaten in de weg:
Er zitten behoorlijk gaten in de weg van de Binnenbuorren en
Pole. We nemen contact op met de gemeente om hier iets aan
te doen.
Overleg met commissies:
Om toch meer inzicht te krijgen van wat de commissies doen
die onder plaatselijk belang gaan we die uitnodigen om bij een
vergadering van plaatselijk belang aanwezig te zijn.
We gaan het eerste de bestuursleden van de dorpskrant
uitnodigen om bij de volgende vergadering aanwezig te zijn
over het reilen en en zeilen van deze krant.
Dorpsmoane:
Reduzum exploiteert sinds 1994 zijn eigen dorpsmolen en heeft
die in 10 jaar tijd terug verdiend en plukt daar nu de vruchten
van. Het rijk wil de molens gaan clusteren in grote parken .Het
doel van deze vergadering was ook om de andere dorpen warm
te maken voor het plan om de clustering tegen te gaan.
Voor Poppenwier is het aanschaffen van een dorpsmolen een
dit een te grote investering en de vraag is ook of je dit wilt als
dorp zijnde.

3. Punten jaarvergadering:

Vuilophaalbeleid van de gemeente Sudwest Friesland:
Deze informatie zal door de nieuwe gemeente worden
gecommuniceerd aan de toegevoegde dorpen.
Onderhoud pleintje, reflectorpaaltjes buiten gebied, gladde
houten bruggetjes bij de nieuwbouw(zijn niet van de bewoners)
zijn punten die meegenomen kunnen worden in de jaarlijkse
dorpsschouw.
De oude en nieuwe gemeente krijgen beide een exemplaar van
de dorpvisie.
4. Uitbreiding Jeu de Boules baan:
Wij krijgen eerst de Kern met Pit op visite en voor de rest zit
het plan een beetje op slot.
5. Dienstregeling Arriva:
Enquête busdienst: Er zijn maar weinig enquête formulieren
terug gekomen nl:10. verder overleg volgt zodra Terzool de
uitslag ook binnen heeft.
Per 1 mei zijn 2 ritten toegevoegd aan de regeling nl om 12.00
uur en 17.00 uur.
6. Veilig Verkeer Nederland:
Om voor advies voor een plan van verkeersverbetering in
aanmerking te komen dienen er eerst verschillende stappen te
worden ondernomen, we gaan de stukken eerst doorlezen en
komen hier de volgende vergadering op terug.
7. Himmeldei:
Er wordt nog een briefje gemaakt voor de Himmeldei en de
spullen worden bij de gemeente besteld.
De start is om 10 uur met koffie.
8. Groentetuin:
We nodigen de leden van de aktiegroep van de groentetuin uit
voor een toelichting over de werkzaamheden die op dit moment
worden uitgevoerd in de fruittuin.
9. WVTTK en rondvraag:
Geen punten.

