Verslag vergadering 16 januari 2013
Aanwezig:Jorrit,Dirk,Renate,Anneke en Gerla.
Taakverdeling Bestuur:
Met de komst van de nieuwe bestuursleden Anneke van de Meer en Renate Runia
Zijn de functies opnieuw verdeeld. Het bestuur ziet er als volgt uit:
Jorrit Jorritsma: voorzitter
Gerla Kooiman : secretaris
Renate Runia:penningmeester
Dirk Arnegarn:webmaster
Anneke van de Meer:algemeen lid
Tevens hebben we voor de verschillende verenigingen die onder Plaatselijk Belang vallen de
contactpersonen vastgesteld.
Jorrit is contactpersoon van de Kaatsclub en de Jeu de Boulesclub.
Gerla is contactpersoon van de Merkecommissie en de Poppenwiersterkrant.
Renate is contactpersoon van de Speeltuincommissie en het Sinterklaascomite.
Dirk is contactpersoon van de Steigercommissie en de Ysclub.
Anneke is contactpersoon van de Toneelvereniging en de Creaclub.
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Ingekomen post en mededelingen:
De fam Hoekstra heeft aangegeven geen lid meer te willen zijn van plaatselijk belang.
Er komen nog altijd poststukken bij een secretaris uit een van bestuur van meer dan 5 jaar geleden.
Ook hier worden adreswijzigingen heen gestuurd en/of gemailt
.
Evaluatie jaarvergadering en afronding dorpsvisie:
Het verslag van de jaarvergadering is er nog niet ,dit punt komt opnieuw op de agenda.
De afronding van de dorpsvisie (nog enkele type en spellingsfouten moeten er worden uitgehaald)
gaan Hans en Geertje doen.
Na afronding ontvangen alle leden van Plaatselijk Belang hier een exemplaar van.
Voor het drukken van de dorpsvisie kunnen we bij verschillende bedrijven offertes opvragen.
Staan van zaken uitbreiding Jeu de Boules baan:
De Jeu de Boulesbaan is te klein. Op dit moment is het Jeu de Boulen een van de grootste activiteiten
en hebben ze meer leden dan de kaatsvereniging.
De aanvraag voor de baan bij het Rabofonds is afgewezen, de reden hiervan is dat er in verleden al
eens een bijdrage is geweest voor de baan en er kan geen 2de keer voor het zelfde doel een bijdrage
worden verstrekt.
Jorrit gaat zaterdag naar Burgum ivm de aanvraag voor de baan bij Kern met Pit. Tevens is er een
aanvraag gedaan bij Plattelandprojecten en het Oranjefonds
Deze aanvragen lopen nog.
Nieuwe Dienstregeling Arriva:
Er is sinds december een nieuwe dienstregeling van Arriva.

Dit betekend dat er tussen 9.00 en 14.00 uur en na 17.00 geen bussen meer rijden. Er is wel een
opstapper maar dit kost 4,00 euro per rit extra.
Inmiddels heeft de Federatie al contact opgenomen met de Provinsje Fryslan en Arriva over het
gemis van de buslijnen.
Door middel van de nieuwsbrief zullen we de dorpsbewoners vragen waar de knelpunten zitten en
kunnen we deze gegevens meenemen in ons gesprek met de Provinsje Fryslan.
Poppenwier.com stand van zaken:
Dirk gaat poppenwier.com actualiseren en een facelift geven.
De site is bedoel voor het verstrekken van informatie aan de inwoners van Poppenwier.
Het is niet de bedoeling dat deze site een commercieel karakter krijgt daarom worden er alleen maar
gegevens vermeld die een binding hebben met Poppenwier zoals gegevens over kerken en scholen
en sportclubs waar poppenwierster deel van uit maken.
WVTTK en rondvraag:
Harstawei:
Er worden aan de Harstawei 19 stuks iepen en langs het pad van het sportveld 57 m eleagnus haag
geplant zodra de weersomstandigheden het toelaten.
Als deze zijn uitgevoerd is de afronding van de nieuwbouw in Poppenwier een feit.
Sinterklaasfeest:
Het sinterfeest is bedoeld voor de kinderen van poppenwier. Aan de “gastkinderen” zal dan ook een
bijdrage worden gevraagd voor de kosten.
Het budget voor volgend jaar wordt vastgesteld op max 100,00.
Nadat Dirk en Alice vele jaren voor het feest hebben gezorgd gaan ze het stokje nu overdragen aan 2
nieuwe ouders van kleine kinderen. Op dit moment is nog niet bekend wie dit zijn.
Maaien:
Het onderhoud is opnieuw uitbesteed aan de firma Snoek.
Het gras op het pleintje wordt niet gemaaid. Even in de gaten houden in het nieuwe seizoen en
anders gelijk bij de gemeenten aan de bel trekken.
Bushokje:
We hebben sinds kort een invalide opstapplaats bij de bushalte.
Met het aanleggen hiervan is wel het bushokje weggehaald.
Bij de gemeente word navraag gedaan.
Greane Gean:
In de statuten van de vereniging staat vermeld dat een bestuurslid dient te worden benoemd door
de gezamelijke vereniging van dorpsbelangen.
Dit punt is nog een agendapunt voor de Federatie.
Wij zijn van menig dat een contactpersoon wenselijk is maar dat deze geen bestuurslid van de
vereniging dient te zijn.

