28 -01-2015
Bijeenkomst met wethouder.
Om half 8 opent Jorrit onze bijeenkomst met wethouder Tolsma en Jaap Wittermans
Het eerste jaar bij SWF zit er op, de laatste periode bij Boarnsterhim bleef er veel liggen en
werd er miniem iets aan de dorpen gedaan.
Wij hoopten dat dat in SWF beter zou gaan.
Het contact bevalt ons heel goed, er wordt snel gereageerd en het korte lijntje ,via Jaap
Wittermans werkt goed.
Echter concreet antwoord krijgen op vragen , is wat vaag. Vandaar deze avond met de
wethouder.
Jorrit meldt dat wij erg blij zijn met de €1000 die wij per jaar ontvangen, P.B probeert hiervan
te sparen ,om zo in de toekomst ook grote projecten te kunnen bekostigen.
Blij zijn we dat eindelijk de brug is opgeknapt en dat er dit jaar ook nog nieuwe leuningen op
komen .De brug naar de Binnenbuorren zit weer dik in de verf. Ook heeft SWF het snoeiwerk
binnen ons dorp weer onder controle. Daar was ook veel achterstand in Boarnsterhim.
Maar wel zijn er nog punten waar wij graag als P.B een duidelijker antwoord op willen
hebben.
Punt 1.
Het Maai beleid van ons “sportveld” . het wordt nu gemaaid in het systeem van
plantsoenbeheer. Wij zouden graag willen dat het weer onder de afd. sport zou vallen, zodat
het vaker gemaaid wordt.
Wij hebben de wethouder er op gewezen dat het sociaal en maatschappelijk van groot
belang is om het als sportveld op te nemen in het maai beleid.
Om een officiële kaatsclub te worden zal hier niet lukken omdat wij bij de KNKB onder Raerd
vallen, Jorrit wijst de wethouder erop dat de kaatsters uit Poppenwier vorig jaar derde
werden op het Nederlands kampioenschap en zelfs tweede in 2013.
De wethouder zegt toe dat hij hier zijn best voor zal doen en intern overleg zal voeren over
de mogelijkheden. We wachten het af.
Punt 2.
Verkrotting in ons dorp.
In ons dorp zijn er een paar woningen waar wij onze zorg over uitspreken.

Punt 3
Het stukje binnenbuorren 13.
Volgens SWF blijft het stukje grond een bouwbestemming houden, en daar is niets aan te
doen. Inmiddels heeft de dochter het overgenomen. Wel zal de gemeente contact met
eigenaar opnemen of er ook nog plannen zijn. Yme Jan Buteveld, had eerder aangegeven dat
hij het wel bij zijn land wil betrekken en er zo een perceel van maken. Het is een grote
ergernis voor Poppenwier dat het zo is achtergelaten na de brand , jaren geleden.
Afgesproken is dat de gemeente terugkoppeling geeft over het gesprek over mogelijke
plannen.
Punt 4
Baggeren binnenbuorren.
Jorrit had een kopie van de toezegging ,over uitbaggeren Binnnebuorren opgestuurd naar
Jaap Wittermans. Maar die was niet aangekomen, Jorrit zal een nieuwe kopie opsturen. Wij
vragen of het zou passen in het uitbaggeren van de gehele Lege Geean. SWF gaat dit
bekijken. Wetterskip fryslan vind 30cm water genoeg, maar in een droge zomer zorgt dit wel
voor stank overlast.
Punt 5
Het hoekje grond voor de Trilker.
De stichting van de Trilker wil dit hoekje bij de Trilker trekken, om er eventueel extra parkeer
ruimte te creëren. Om het hoekje voor een symbolisch bedrag aan P.B over te doen is het
eigenlijk te groot, 790m2 . De gemeente zal dan te fors moeten afboeken. Het zou een idee
kunnen zijn om er een gedeelte parkeerplaatsen van te maken , en een gedeelte voor
recreatie. Ook omdat het aan de haven kant ligt. Dit is iets voor de stichting om dit een
invulling te geven en dan weer richting gemeente te gaan.
Punt 6
Wij hebben een email gekregen over de aanschaf AED kit, P.B. is blij dat Poppenwier er
eindelijk een krijgt. Via het kernenfonds is € 1450 beschikbaar gesteld. De gemeente
vergoedt de buitenkast € 650 en de installatie € 300. De totale bijdrage vanuit het
kernenfonds komt hiermee op ongeveer € 2825.
Punt 7.
De speeltuin.
De speeltuin valt onder de gemeente en het onderhoud is dus ook voor de gemeente. De
speeltuin com. Mag echter wel nieuwe speeltoestellen plaatsen in overleg met gemeente,

Wij zelf vinden als P.B. dat er wel iets aan de omheining en het op rukkende groen mag
gebeuren.

Deze avond zijn er veel punten besproken en dank zij een mooie grote luchtfoto van
Poppenwier, konden wij de wethouder precies aanwijzen waar onze aandachtspunten lagen.
De lege Geëan word een cluster in de toekomst met toevoeging van Scharnegoutum. Ook
wij in Poppenwier weten dat je in de toekomst groter moet gaan denken. Maar wij willen wel
graag onze eigen identiteit houden.
Jorrit bedankt om kw. Voor 9 de wethouder en Jaap voor hun komst en hoopt dat ook in de
toekomst een goed contact zal blijven bestaan.
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