Notulen 14-05-2014 bij Renate thuis.

Op D. Annegarn met afmelding, zijn alle bestuursleden aanwezig.
Op uitnodiging zijn ook mevr: S. Ordelman en mevr: J. Bakker aanwezig.
Later op de avond schuift dhr R. Poppen aan.
1. Om 20:00 uur opent Jorrit de vergadering en verwelkomt een ieder en dankt Renate voor het
openstellen van haar woning.
2. De dames Ordelmans en Bakker krijgen als eerste het woord.
Het zijn de Meitinkers van onze gemeente. In Poppenwier zijn ze al bij diverse personen op
bezoek geweest, om kennis te maken , hulp te bieden, enz. Tijdens deze huisbezoeken zijn ze er
achter gekomen dat Poppenwier een sociaal dorp is. We helpen elkaar daar waar nodig is het zij
met boodschappen halen en of brengen, mee nemen om te stemmen, en natuurlijk onze maat
schappelijke controle op straat als de buren onderling.
Als er iets is wat meer aandacht nodig heeft hopen wij dat als Plaatselijk Belang te horen zodat we
daar op in kunnen springen om hulp en onze Meitinkers in te schakelen.
WMO blijft, de Meitinkers worden ingeschakeld door een persoonlijke melding, door PBP, de
huisarts of het maatschappelijk werk. We zijn blij dat de dames ons hun verhaal hebben kunnen
vertellen , zodat we weten wie ze zijn en wat ze voor ons kunnen betekenen. PBP zal als contact
persoon fungeren.
Na deze uitleg worden ze bedankt voor hun komst en vervolgen wij onze vergadering.
3. De notulen van de vorige vergadering staan op de site en de notulen van de jaarvergadering zijn
binnen.
4. De lijst van aandachtspunten van de gemeente:
_ Het perceel Bûtenbuoren 13 wordt door juridische afdeling gemeente bekeken.
_ De bestrating van de Binnenbuoren moet hersteld worden.
_ Wêterskip Fryslan heeft een brief ontvangen over de eerdere toezegging voor het uitbaggeren
van de sloot binnenbuorren Poppenwier.
Wij zitten in fase 2 van het baggerbestek. Dit houd in dat de Oudvaart in 2015 word uitgebaggerd .
PBP wil proberen om de aangrenzende sloot binnenbuorren mee te laten liften in het baggerwerk
Oudvaart.
_ De speeltuin: Het logboek is bij A. Wallinga. Zij heeft inmiddels een inspectieronde uitgevoerd.
De onderhoudstoestand speeltoestellen ziet er goed uit

_ Maaien sport/ speelveld: Poppenwier heeft geen sportveld! Speelveld valt onder
plantsoenendienst, zij gaan kijken wat er mogelijk is Dit blijft een punt van aandacht.
_ Begraafplaats: Blijft punt van aandacht, een eerste inventarisatie door de gemeente geeft aan
dat er nog redelijk wat vrije plaatsen zijn maar er moet nog wel nader worden gecontroleerd of
hiervoor ook afstandsverklaringenvoor zijn opgenomen in de archieven. Verder word gekeken naar
de maatvoeringen. Tegenwoordig hanteert men grotere maten. Als laatste verdient de stand van het
grondwater de nodige aandacht.
6. AED Poppenwier. Onze belangstelling voor een AED is doorgegeven aan de vakafdeling van de
gemeente. Zij gaan bekijken wat er financieel mogelijk is. Het tijdsstip waarbinnen een besluit valt is
niet te zeggen.
7. Ûs Koöperaasje, R . Poppen schuift bij de vergadering aan voor nadere uitleg. Wat adviseert hij
ons en hoe nu verder? Om eventueel lid te worden van Us Koöperatie willen we eerst de leden in
een extra ledenvergadering raadplegen en uitleggen wat het allemaal inhoud. Op 31 mei tijdens de
“Streamdei” van Akkrum start Ûs Koöpeaasje.
8. Ontwikkeling dorpsmolen. De komende 2 maanden wordt er een onderzoek uitgewerkt om te
kijken of er genoeg draagvlak voor is door stichting energievoorziening Dearsum. Lusten en lasten bij
elkaar brengen. Er word gedacht aan een moderne efficiënte turbine met een vermogen afgestemd
op het verbruik van de dorpen Poppenwier, Raerd, Dearsum en Tersoal.
R. Poppen wordt bedankt voor de uitleg.
9. Rondvraag: Is er misschien belangstelling voor een Urn muur op de begraafplaats?
De bestrating rond de haven en het kerkpad wordt groen. Doorgeven.
De bestrating voor F.Bakker of die aangepakt kan worden?

Volgende vergadering 23 juni bij bij A. Spinder thuis om 20:00 uur.
Renate bedankt voor de gastvrijheid en tot de volgende keer.

•

Spinder, 21-05-2014.

