Vergadering P.B. Poppenwier op 27 jan. 2014 bij Anneke van der Meer.
Aanwezig.Jorrit, Renate, Dirk, en Anneke. Afwezig. Anneke Spinder.

Jorrit opent de vergadering om even over 8.
En staat even stil dat deze week onze dorpsgenoot Cees Slot is overleden.
Mededelingen. Vanuit de gemeente kwam er een vraag of wij ook een
herdenking doen op 4 mei. Dit doen alleen de dorpen Raerd en Tersoal. Wel
leggen wij als P.B. een bloemetje bij ons herdenkings bord.
Bij de uitreiking van onze kern met pit bijdrage van € 1000 , kreeg Jorrit een
mooie plaquette , deze zal een mooi plaatsje krijgen bij de jeu de boule baan.
Rene Poppen doet namens de dorpstuin een aanvraag by NL Doet,voor 40m3
grond met ondersteuning van P.B.
P.B. stuurt brief naar onze nieuwe gemeente. Met o.a de vraag of wij ons grof
vuil weer kunnen aanleveren bij de milieustraat in Grou. Bij de milieustraat in
Sneek zijn maar beperkte openings tijden. Ook vragen wij in hoe ver de
gemeente is met het uitbagger plan. P.B. zal ook vragen of het mogelijk is om in
het verlengde hiervan ook de Binnenbuorren mee te nemen, in dit baggerplan.
Tevens zullen wij vragen of het opnieuw bestraten van de Binnenbuorren ook
op korte termijn mogelijk is.
Het verkeersbord in de Butenbuorren ( na 50 meter parkeerverbod ) heeft
eigenlijk weinig nut ( de vakken zijn duidelijk waar het niet mag). En de rest van
de verkeersborden mogen best eens schoongemaakt worden.
Ook vragen we hoe het er met de brug op Marsherne voor staat.

Er zijn ons door de nieuwe gemeente 2 honden toiletten aan geboden. Ons
voorstel is om er een bij het PB hokje te plaatsen en de andere bij de ingang
van der fruittuin.

P.B. doet een aanvraag bij het kernenfonds van Sud-West fryslan. Wij krijgen
net als alle dorpen in Sudwest Fryslan, € 1000 euro per dorp.

Er is een brief binnen gekomen .Dat er een kleine mogelijkheid is voor
dorpsmolens.Jorrit is met deze brief naar Rene Poppen geweest, Rene wil met
een commissie van 3 mensen onderzoeken of het mogelijk is om in een
dorpscluster met Dearsum en Raerd een coöperatief energiefonds op te richten
voor exploitatie en het verhogen van de bestaande molen bij Dearsum. P.B.
geeft fiat aan Rene Poppen om deze commissie op te zetten , om dit plan te
onderzoeken.
De Fruittuin.
P.B. vergoedt €41,14 voor de aanschaf voor nieuwe naambordjes bij de
fruitbomen. En €90 euro voor dhr A. Douma, voor aanschaf nieuwe zachtfruit
struikjes en 2 nieuwe fruitbomen voor nieuwe geborene van Poppenwier.
Tevens geeft P.B. een eenmalige startbijdrage van €350 voor 2014 , voor de
aanleg en onderhoud groentetuin.
De eerst volgende verg is gepland op 4 maart bin AnnekeSpinder om 20.00
Rondvraag. Renate wil graag overgaan op telebankieren en zal informeren wat
hiervoor de kosten zijn.
Jorrit sluit de vergadering. En wenst iedereen wel thuis.

