Vergadering P.B. Poppenwier 23 mei 2016
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Jorrit heet ons welkom op de laatste vergadering voor de vakanties
beginnen.
Ingekomen stukken . Jorrit heeft uitgezocht wat de vergoeding jaarlijks
voor de AED kit is, die bij de fam. Van der Meer hangt. Dit is € 65, per
jaar. De AED gebruikt stroom ,om zomers te koelen en winters om op
temperatuur te blijven.
Financieen. Bij het nakijken van de contributie blijkt dat er nog 10
gezinnen moeten betalen. Anneke Spinder zal hier achter aan.
Energie Poppenwier, loopt lekker qua aanmelding, specificatie hebben
we nog niet gekregen.
Openbaar groen. Het sportveld wordt wel goed gemaaid, blijft wel veel
staan, maaien wordt wat slordig gedaan. Onderhoud kerkhof is triest, het
schelpenpad is allemaal onkruid.
Ook is nog steeds de lege plek ,op het kerkhof nog niet opgevuld. Ook
hangen verschillende stenen erg scheef.
Jorrit neemt ook hier over contact op met de stichting van der Kerk
Jorrit zal ook bij de gemeente informeren over de grote reclame borden
bij de weg, deze zouden na een contract periode worden verwijderd,
maar staan er nog steeds.
Ook zal Jorrit informeren naar het snoeien van de haag bij het sportveld.
Herinrichting Butenbuorren. Prioriteit gemeente ligt in Sybrandabuorren,
wel houden wij het paadje warm , om onze plannen ook voor elkaar te
krijgen. Nieuw straatwerk op de Butenbuorren zal echter wel gebeuren.
WVTTK. De vervolg acties bij de Trilker, ivm aanleg nieuw parkeer terrein
horen we in juni op de verg. van de Stichting Dorpshuis. Hendrik Ype is bij
een bijeenkomst geweest over het in ere stellen van boere paden. Hij zal
samen met Herman landkaarten bekijken en dan samen naar de
volgende bijeenkomst.
3 oktober is de volgende verg. bij Renate.
Jorrit sluit de verg. om half 10. En wenst iedereen een fijne zomer.

Vr gr Anneke van der Meer.

