Jaar vergadering P.B. Poppenwier 17-03-2016
Aanwezig .A. de Groot, A de Groot,R Jorritsma,W.Punter,D. van
der Meer. R.Hempenius,K. Nieuwland, Y van der Hem, A.Douma,
N.Tulner. J van Friesland, T. Douma.H. Bosscha.
J.Wittermans,W. de Jong,H. Egbers.F.Poppen,R.Poppen. A.J. de
Vries. J.Zeilstra. L.Berga. Sj. Berga. Sj. Blaauw.
Afgemeld hebben zich, Richard en Geartsje Twijnstra , Anneke
Spinder en Renate Runia.
Jorrit heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.00.
een extra welkom is er voor Dhr. Jaap Wittermans van de
gemeente SWF . en Dhr H Bosscha ons erelid,
Jorrit staat even stil bij het overlijden van onze dorpsgenoot
Hans Funcke.
2015 stond in het teken van de vele verhuizingen en andere
gebeurtenissen, de tuingroep die de tuin verzorgt,de toneel
uitvoering,Pop en Pop, Yn en Ut Poppenwier, het winnen van de
eerste prijs met preamkeskowen. De Sinterklaas intocht die dat
jaar geen doorgang kon vinden door te weinig animo voor
organiseren hiervan.
Als extra punt zal Anne Jochum de plannen gaan vertellen van
het herinrichten van de parkeerruimte bij de Trilker. En Rene
Poppen zal vertellen wat de stand van zaken is van onze energie
cooperatie.
Anneke van der Meer leest de notulen voor van de
jaarvergadering van 2015, hier zijn geen op of aanmerkingen op
Aan de hand van foto’s op de beamerneemt Jorrit ons mee langs
de veranderingen in Poppenwier.

Elke nieuwe inwoner krijgt een dorpsgids over Poppenwier. Arend
Douma vraagt of hier nog boekjes van zijn, er zijn er niet veel
meer. En P.B. wil er meer van laten herdrukken.
De gemeente krijgt een compliment van P.B. qua onderhoud
sportveld.
Er wordt gevraagd of er ook muizenschade is, dit is niet het
geval. De muizen hadden het te druk met het opeten van ons
Sinterklazenpak, zodat de speeltuincom, een nieuw pak heeft
aangeschaft met 4 nieuwe pietenpakken.
De AED hangt bij Durk en Anneke van der Meer op de
achtergevel aan de havenkant. Er deden veel Poppenwiersters
mee aan de reanimatie cursus. Super voor zo’n klein dorp.
Dhr Bosscha heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen, van
P.B. waren Jorrit en Hendrik Ype hierbij aanwezig.
De Haag om het sport veld wordt nu door de aanwonende
bewoners zelf gesnoeid, helaas heeft iedere bewoner een eigen
snoeihoogte, in overleg met de gemeente is besloten dat de
gemeente hem 2 x per jaar zal snoeien.
De inwoners die vertrokken zijn kregen van P.B. een kaartje met
de beste wensen op hun nieuw adres.
Van de culturele raad van Boarnsterhim kregen wij nog €270 voor
onze toniel ver.
Het perceel binnenbuorren 13 blijft een grote ergernis, aan alle
kanten wordt geprobeerd de eigenaresse op te sporen, zodat we
met haar in gesprek kunnen, Jorrit doet een oproep aan een
ieder die hier iets van weet dit graag door te geven aan P.B.

Op 17 febr, is de Nieuwe wethouder met P.B. door Poppenwier
gelopen, en hebben we weer onze aandachtspunten aangekaart,
ook heeft de wethouder de kerkjes bezocht.
P.B. heeft ook weer de vergaderingen van de federatie Lege
Gean bezocht. Hier wordt over nagedacht om toch in de toekomst
te denken aan een brede school. Wij vinden deze federatie
belangrijk, om ook in de toekomst sterker te kunnen staan bij
grote projecten, zoals wegen onderhoud en eventueel een fietspad
langs de weg door de Lege Gean.
P.B is ook bezig te bekijken of de Butenbuorren een opknap beurt
nodig heeft, er is altijd een gebrek aan parkeer ruimte en de
klinkers zijn her en der behoorlijk verzakt, gemeente zou dit
project het liefst willen combineren met opknappen riolering.
Ook is bij P.B. het idee binnengekomen om de rij inrichting echt
duidelijk eenrichtings verkeer te maken, de borden nu zijn
ouderwets en onduidelijk, de meningen verschillen nog over wat
dan de rij richting moet gaan worden.
Rene Poppen merkt op dat we alles hierin wel goed moeten
aangeven . P.B. wil samen met dorpsgenoten tot een goed plan
komen. Anne Jochum merkt op dat dit plan beter in een aparte
avond kan worden besproken.
Voor het perceeltje voor de Trilker is het idee binnengekomen
van Rommy om er een bewegings plein van te maken, dit is ook
leuk voor onze toeristen, Bouke merkt op dat er al een speeltuin
is, een bewegings plein is alleen voor volwassenen.
Voordat we met het financieel verslag beginnen merkt Anne de
Groot op dat hij er moeite mee heeft dat alles qua financieen nu
is bijelkaar gekomen, hij is bang dat er straks een keer met geld

wordt heen en weer geschoven. Renate houdt echter alles keurig
apart bij, P.B. wil echt alles zo transparant mogelijk houden,
vandaar deze openheid in het financieel verslag.
Het Financieel verslag is goedgekeurd door Yde van der Hem en
Jan van Friesland, Jan is aftredend en wordt opgevolgd door
Sjouke Blaauw,
Binnen het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar, Renate Runia
en Anneke. V.d Meer, beide worden met aplaus weer welkom
geheten.
Aan het woord komt nu Rene Poppen, er zijn nu in totaal 20
huishoudens overgestapt, dit levert €1500 op per jaar, van die
20 overstappers wonen er 4 buiten Poppenwier, Rene doet dan
ook een oproep aan de aanwezigen, heb je fam .die nog een
nieuwe energie provider zoeken, om dit ook eens aan te kaarten.
Over enkele weken volgt er een uitnodiging over een nieuw project
wat betreft zonnepanelen.hier zouden we als dorp ook iets samen
aan kunnen doen.
Hierna volgt Anne Jochum die ons twee voorbeelden laat zien hoe
het parkeer terrein bij de Trilker opnieuw zou kunnen worden
bestraat. De meeste aanwezigen kiezen voor het eerste plan, 40
parkeerpaatsen en toch nog een behoorlijke streek groen, Deze
plannen zouden ook op een extra avond even beter uitgelicht
kunnen worden. Arend Douma merkt op dat er dan mischien ook
nog parkeer vakken bij de weg zouden kunnen komen, want het
aanwezige schelpenpaadje is suterich.
Rondvraag. Aleida merkt op dat het parkeren van vrachtwagens
bij de tuin, er wel veel vernield wordt, er onstaan diepe kuilen.

Ook vindt Aleida het jammer dat de himmeldei er niet meer is,
maar door gebrek aan animo is dit geen haalbare kaart meer.
Rene Poppen zou graag een aparte info avond willen over het
totale parkeer probleem in Poppenwier.
Sjouke Blaauw vraagt of het ook een idee is om hier groepjes te
vormen die hier over gaan brainstormen.
Aleida vraagt waar de mooie boombank is gebleven die op het
parkeerterrein stond. Deze is helaas als kachelhout afgevoerd,
hij was op.
Rene Poppen merkt ook op dat sommige informatie erg laat op de
webside komt, P.B. zal proberen er aan te werken dat de notulen
er iets eerder opkomen.
Bouke vraagt aan P.B. hoe wij er in staan dat er ooit een brede
school komt, dit is een toekomst ontwikkeling die wij niet kunnen
stoppen, brede scholen krijgen meer geld en leveren daardoor ook
vaak beter onderwijs, en daar kiezen ouders toch voor.
Doeke Odinga vraagt naar de paaltjes op de Butelanswei. Deze
komen er niet weer Jorrit zal hiernaar nog eens informeren.
Anne de Groot heeft tot slot nog een opmerking dat in 2017
Poppenwier het Preamkeskowen moet gaan organiseren en dat een
ieder hier eens over na gaat denken wat leuk is qua spelletjes en
het bekende preamke lied op het eind van de dag.

Jorrit nodigt onze wijkagent Cathrinus Hoekstra uit om zijn
verhaal te doen.

Dhr Hoekstra stelt zich voor en vertelt ons over inbraak
preventie en wat de politie doet en hoe groot zijn rayon hier is.
Hij vraagt de aanwezigen om alert te zijn bij vreemde voertuigen
en vreemde acties, eigen dorpsgenoten zien en weten vaak veel
meer dan de politie, en zijn dan waardevolle getuigen, het email
adres en telefoon nr wordt door P.B. op de dorpsside gezet.
Jorrit bedankt Dhr Hoekstra met een boeket bloemen en bedankt
daarna een ieder voor zijn komen en sluit de vergadering om
22.00
Gr Anneke van der Meer.

