Notulen vergadering plaatselijk belang Poppenwier 4 maart 20.00 uur.
Jorrit heet iedereen van harte welkom. Afwezig Anneke Spinder. Ook is op uitnodiging aanwezig de
merkecommissie .vertegenwoordigd door Jan Stavinga , Hans de Groot en Richard Twijnstra.
Punten die voorbij kwamen was de bemensing van het merkebestuur en de betrokkenheid van het
dorp bij deelname aan de dorpsfeesten. Naar aanleiding van de opmerking van de kascommissie op
de laatste ledenvergadering is ook gesproken over de financiële structuur qua bankzaken. Plaatselijk
belang heeft dit uitgezocht en het blijkt dat er in totaal 9 rekening nummers zijn die formeel onder
plaatselijk belang vallen. Afgesproken is dat plaatselijk belang met een voorstel zal komen om
hierin meer structuur aan te brengen. Op de volgende vergadering van P.B.P zal Jorrit de penning
meesters van de speeltuin commissie, steigercommissie, toneelvereniging, merkecommissie en de
ijsclub hiervoor uitnodigen. De merke commissie werd bedankt voor haar inbreng.
Als P.B.P. Stonden we stil bij het overlijden van dorpsgenoot P Smet.
Notulen vorige vergadering goedgekeurd.
Het e-mail adres is plaatselijkbelang@poppenwier.com. Ieder voor zich als bestuursleden thuis even
instellen.
Uitnodiging federatievergadering 12 maart in Tersoal. Anneke van der Meer en Anneke Spinder
gaan hier naar toe.
De himmeldei in Poppenwier word gehouden op zaterdag 29 maart 2014. Verzamelen bij Anneke
van der Meer 10.00 uur waar we beginnen met een bakje koffie.
Bij de 4 mei viering word als vanouds en boeket bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument
door P.B.P.
P.B.P. Heeft een brief geschreven naar de gemeente Sudwest Fryslan over verschillende
aandachtspunten .Onderstaande de antwoorden van de gemeente.
De bestrating in de Binnenbuorren zal opnieuw hersteld worden.
Er zal opnieuw juridische gekeken worden naar de mogelijkheden aangaande Binnenbuorren 13.
De brug Marsherne wordt niet geheel vervangen maar gerepareerd. Betonreparatie aan de onderkant
en nieuwe leuningen. De werkzaamheden worden waarschijnlijk uitgevoerd in de tweede helft 2014
of begin 2015.
Momenteel is de vakafdeling bezig om de verlichting in Poppenwier te inventariseren. Zodra dit is
afgerond en duidelijk is hoeveel budget beschikbaar is wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit in
overleg met P.B.P.
De gemeente heeft een brief gestuurd, om opheldering, naar waterschap Fryslan. Dit naar aanleiding
van P.B.P. Dat er een afspraak/toezegging lag voor het uitbaggeren van de sloot langs de
Binnenbuorren.
De speeltuin moet voldoen aan de gemeentelijke normen. Dit wordt geinventariseerd.
Begraafplaats wordt aandacht aan geschonken. Hierover later meer.
Het verkeersbord dat indertijd is geplaatst vanwege de gladheidsbestrijding wordt niet weg gehaald
Dit om de gladheidsbestrijding te kunnen blijven garanderen.
De boom die ooit is geplaatst door de zusterkring is dood. Renate zal contact opnemen met mevr
Boschma over het rooien hiervan.

Hondentoiletten worden geplaatst in de maand maart.
De volgende vergadering is gepland op 1 april 2014. 20.00 uur bij Jorrit. Uitgenodigd worden dan
de penningmeesters van de verschillende commissies.
Jorrit sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

