, Plaatselijk Belang Poppenwier.
Jaarvergadering 19-03-2015
Aanwezig zijn;A.Spinder,R,runia,J.Jorritsma,A.van der Meer, B.
Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra
W.Burgers,S.Nammensma,Sj.Blaauw,W.de Jong.J.Wittermans
M.Burgers, Y.Blaauw,Sj.Bonekamp,G.Odinga,A.Schilstra,H.Y.de
Vries,H.de Groot,R.Jorritsma.D.van der Meer,W.Punter,J.van
Friesland,N.Tulner,A.Douma,H.Douma,J.Stavinga,K.Nieuwsland,
R.Hempenius,J.Zeilstra,W.Busjers…33 Personen.

1. Jorrit heet iedereen welkom en opent de vergadering om
20.00.speciaal wordt onze dorps coördinator van de
gemeente, dhr, Jaap Wittermans welkom geheten.Jaap stelt
zichzelf voor en legt kort uit wat zijn functie is.
2. Vorig jaar hadden wij geen jaar verg. i.v.m. de
reorganisatie van alle financiele verslagen . ze zijn nu
gebundeld in 1 financieel jaarverslag. Alle verenigingen die
onder P.B. vallen worden meegenomen in 1 grote kas
controle.
Dit is ons eerste jaar bij de nieuwe gemeente S.W.F. en
tot nu toe is er wel veel gedaan aan het achterstallig
onderhoud waar Boarnsterhim ons mee achterliet.
3. Notulen jaarvergadering nov. 2013 worden voorgelezen door
Anneke Spinder. Hier zijn geen opmerkingen over.
4. Het jaarverslag van 2014 wordt voorgelezen door Anneke
5.

van der Meer. Hier zijn ook geen opmerkingen over.
Financieel verslag. Met behulp van de beamer worden de
financiele verslagen getoond van al de verenigingen die onder

P.B. vallen. Eerst het financieel verslag van P.B. gevolgd
door dat van de Merke,
jeugdclub,IJsclub,speeltuin,steigercommissie, en de toneel
vereniging. Jorrit complimenteert de verenigingen dat alles
er keurig uitziet, een extra compliment voor de
steigercommissie. Die toch een groot bedrag in kas heeft,
maar iedereen weet dat als er wat moet gebeuren in de
haven dat die kosten ook hoog zullen zijn.
Willy de Jong en Jan van Friesland hebben alles goed
gekeurd, Willy is aftredend en wordt bedankt, Yde van der
Hem heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger en zal
samen met Jan van Friesland het volgend jaar de kas
controleren.
Jorrit stelt voor dat er een contributie verhoging komt van
€ 5.00 per lid naar € 7.50 per lid. Niet dat P.B er slecht
voor staat, maar de verhoging willen wij gebruiken voor het
onderhoud van de AED kit die ons dorp krijgt. De
onderhoudskosten zijn €300 per jaar. Het voorstel van P.B.
is om de AED kit centraal op het pleintje te plaatsen,
misschien aan de kerk, mocht iemand een beter idee hebben
horen wij dit graag. Bij de Trilker zijn wij bang dat hij niet
veilig voor vandalisme hangt.
De contributie verhoging wordt aangenomen.
6.

Met behulp van de Beamer en in laptop, bestuurd door
Brechtsje Jorritsma, neemt Jorrit ons mee door het dorp,
door aan de hand van foto's te laten zien wat er verbeterd

7.

is en wat nog te verbeteren valt.
De brug bij Marsherne ziet er weer fantastisch uit, ook
het bruggetje richting Binnenbuorren zit weer dik in de
verf. De verlichting is nog een punt, want nu staan overal
verschillende lampen. Sietse Nammensma, merkt op of het

stukje van Cees en Coby tot aan Sjouke en Anita ook
verlicht kan worden. De twee kruispunten in ons dorp worden
nog voorzien van rood asfalt, dit om de snelheid te
beperken, benieuwd zijn we of dit gaat werken. Hendrik Ype
vraagt of er ook een stukje rood asfalt richting Tersoal kan
komen. Jaap Wittermans deelt mee dat dit alleen voor
kruispunten geld. De ergerlijke reclame borden moeten we
nog 1 jaar dulden, dan is dat contract met SWF afgelopen
en verdwijnen ze weer.
Het sportveld is onder de aandacht van de gemeente
gebracht i.v.m. het maai beleid, dit is ons toegezegd dat er
aan gewerkt wordt, Jaap Wittermans zegt ons toe dat dit
al bijna rond is.
Er wordt gevraagd van uit de zaal of er ook muizen schade
is. Dat is niet direct aan orde, maar het is wel goed dat er
weer zand op komt en dat het gerold wordt.
De grond naast de Trilker, is 790 m2 en eigenlijk te groot
dat de gemeente het aan het dorp voor een symbolisch
bedrag schenkt, maar als wij met een goed plan voor
inkleden komen zal de gemeente hier wel in mee willen gaan.
Jorrit vraagt of een ieder hier eens in mee wil denken.
Het hoekje van Loes: het is al jaren een doorn in het oog
van Poppenwier, dat hier niets mee gebeurt, het heeft nog
steeds de bestemming van bouwgrond . de Gemeente zal op
ons verzoek wel eens contact opnemen met de eigenaar, voor
wat nu eigenlijk de plannen zijn met dit stukje grond.
Ook spreekt P.B. haar zorg uit over de verkrotting in ons
dorp, het pand van Marion Koster, baart ons zorgen i.v.m.
de veiligheid, het zijn niet alleen losvliegende onderdelen
maar ook de bezorgdheid over brand gevaar is groot. De
gemeente probeert om via de zorg met Marion in contact te

komen, het gaat over een inwoner van ons dorp en zo onder
elkaar ligt dit erg gevoelig .
Het kerkhof ook hier wordt aan gewerkt om dit weer netjes
te krijgen, er wordt geprobeerd om oude graven te ruimen,
maar om hier families over aan te schrijven vergt heel veel
tijd en geduld. Natuurlijk zullen wij er voor waken dat de
historische graven met stenen bewaard zullen blijven.
Ook moet er iets gedaan worden aan de afwatering van het
kerkhof.
De boom van de suster gemeente is geveld, en het bordje
staat bij de fam van der Meer, als iemand hier een
bestemming voor weet, graag melden.
Het bord voor de herdenking voor de gevallende in de oorlog
wordt gerestaureerd en wordt her plaatst.
De Speeltuin is goed gekeurd door Anneke Walinga, echter
zonder dat de speeltuin com op de hoogte was, dit was niet
bekend bij P.B.
Anne Jochum vind het wel belangrijk dat wij inspraak houden
over omheining en indeling speeltuin.
De Haag om het sportveld {in de haast geplant door
Boarnsterhim} is een verkeerde keus vind SWF, zij willen
hem vervangen door een beukenhaag, het dorp wil hier
inderdaad wel graag een haag houden.
Jorrit noemt ook nog even dat wij blij zijn met de nieuwe
jonge bewoners Katja en Rene die het huis van Reinder en
Tineke hebben gekocht en Ymte en Eke. En dat we bij
Richard en Geartsje een nieuwe dorps bewoner welkom
kunnen heten. Ook het oude huis van mevr Andringa, nu
eigendom van Hans de Groot, wordt onder handen genomen,
en nieuw is ook het Arends nest, en de kistemakker die in
de grote kerk zijn bedrijf toont.

7.Bestuurswisseling, aftredend is Dirk Anegarn . Jorrit
bedankt Dirk voor zijn inzet, helaas is Dirk niet aanwezig. Als
nieuw bestuurslid is Hendrik Ype bereid gevonden om plek van
Dirk over te nemen. Met een applaus wordt Hendrik Ype
welkom geheten.
8.

Stand van zaken fictieve aanmeldingen energie cooperatie.
Er zijn nu 7 aanmeldingen die zijn overgestapt, Anne jochum
legt nog even uit aan de mensen die niet op de verg over
deze energie coöperatie zijn geweest wat de bedoeling hier

van is. Het aanspreekpunt voor vragen is Rene Poppen.
9. De rondvraag. Willy merkt op dat de stenen van de
skoalsteech omhoog worden gewipt door de wortels van de
boom van Anne Jochum, het zou eigenlijk even opnieuw
bestraat moeten worden. Ook is het hekje bij de vaart op
het pleintje”suterich” wij nemen dit mee.
Gretha merkt op dat de paaltjes bij de wegversmalling
Albadawei / Butlanswei verdwenen zijn. Wij zullen hier naar
informeren.
Marja Burgers, vraagt over de aanschaf bloembakken, dit
stond in de krant dat SWF deze aan de dorpen gaat geven,
tot max. €1500, wij gaan hier zeker aan mee doen.
Anne Jochum wijst nog even op de nieuwe verlichting die nu
in de Trilker boven het toneel hangt, dit is straks allemaal
te bedienen op 1 mengpaneel.
Verder is er geen punt meer.
Jorrit bedankt iedereen voor zijn of haar komen en wenst
iedereen wel thuis, hij sluit de verg om 21.40.
Anneke van der Meer

