verslag vergadering 25 februari 2013.
Aanwezig: Jorrit, Dirk, Anneke, Renate en Gerla
Ingekomen stukken en mededelingen:
Prijsopgave dorpsvisie:
De oplage van 100 stuks kost 418,00, daar dit boven ons budget ligt worden er nog
andere prijsopgaves opgevraagd.
Lukt het niet om de prijs naar beneden te krijgen dan zullen we een alternatief
moeten bedenken.
Dirk en Anneke gaan naar de vergadering van Stifting doarpsmune Reduzum.
Op dit moment zijn er in de Legegaen vele activiteiten op het gebied van
energiebesparing etc. In Poppenwier is een nieuwe inisjatyfgroep opgericht voor in
doarpstun yn poppenwier.
Daar deze groep ons inziens een (semi)commercieel karakter kan krijgen kan hij
dus niet onder de verenigingen van plaatselijk belang vallen.
Jorrit gaat voor de nieuwe dorpskrant een stukje schrijven.
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Verslag vergadering:
Het verslag van de jaarvergadering staat al op de site van poppenwier, wel even
nagaan of er nog aandachtspunten zijn.
Uitbreiding Jeu de Boulesbaan:
De acties om geld te werven voor dit plan verlopen stroef.
Het oranjefonds geeft geen bijdrage omdat de inrichting van de openbare ruimte in
het beginsel geen doel is dat zij tot hun werkterrein rekenen.
Het Rabo dividendfonds geeft geen geld omdat we al eens eerder een bijdrage
hebben gekregen voor een doel waarin de jeu de boulesbaan zat verwerkt.
Bij Kern met Pit zitten we bij de laatste 12, en als het plan wordt gerealiseerd
kunnen we 1000,00 ontvangen.
De uitspraak van de aanvraag bij Plattelandsprojecten komt pas mits juni en dat
gaat om een bedrag van 2750,00
Op dit moment is er nog niet voldoende dekking om het plan uit te voeren en
zullen we hiermee ook nog wachten.
Jorrit gaat hiermee terug naar de commissie.

Dienstregeling Arriva:
Na aanleiding van de nieuwsbrief zijn de klachten die binnengekomen zijn
meegenomen naar de vergadering tussen de plaatselijke belangen en de provincie.
Hier is uitgekomen dat er 2 buslijnen bijkomen en dat we de inwoners zullen
vragen om een enquête in te vullen waarna we samen kunnen inventariseren waar
de behoeftes liggen wat betreft het openbaar vervoer.
De communicatie gebeurd door middel van een eenzelfde enquête en begeleidend
schrijven die verspreid wordt in de dorpen.

Poppenwier.com:
Dirk heeft de site verbeterd.
Het is wel belangrijk dat de verenigingen hun wijzigingen en datums aan Dirk
doorgeven.
Himmeldei:
Er komt een briefje voor Himmeldei.
De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren met als start een bakje koffie.
De schoonmaakspullen kunnen bij gemeente besteld worden.
Scholen:
Als de plannen van de regering doorgaan betekend dit dat er in hele Legegeaen
geen onderwijs meer kan worden gegeven, dit omdat ze allemaal beneden de norm
van 100 leerlingen vallen.
Dit punt wel als aandachtspunt meenemen naar de vergadering van de Federatie
omdat wij als dorp hier geen invloed op hebben.
Schema van aftreden:
Elk bestuurslid treed uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af,volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden .De aftredende is herkiesbaar.
2013 : Gerla en Jorrit
2014: Dirk
2015 : Renate en Anneke
WVVTK
Jorrit heeft het idee geopperd om een in de herfst een excursie te organiseren voor
het dorp .

