Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Poppenwier 29 november 2012
Aanwezig:
Nieske Hofman , Aleida de Groot , Ymkje Blaauw, Rommy Jorritsma, Paul Smet, Jan
Schilstra, Sjoerdtsje Bonekamp, Arend Douma, Jan Stavinga, Tine Douma, Nanda Tulner,
Jan van Friesland, Libbe Ekema, Peter Jonker, Doeke Odinga, Bouke Hofstra, René Poppen,
Richard Twijnstra, Anneke van der Meer, Durk van der Meer, Anne Schilstra, Dhr. Bosma,
Willy de Jong, Harry de Boer, Foppe Drijfhout, Anita Kiestra
Renate Runia komt later
Aanwezig namens PBP:
Afwezig met bericht:
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Geertje Hofman, Jorrit Jorritsma en Dirk Annegarn
Gerla Kooiman en Hans Haan

Opening
Geertje opent de vergadering
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Mededelingen
Paul Smet stopt met de werkzaamheden voor de dorpskrant. Hij wordt door Geertje
bedankt voor zijn bijdragen.
Jorrit meldt dat de Niet Parkeren vakken op de Butenbuorren niet op initiatief van PBP
zijn gemaakt maar dat dit door de gemeente gedaan is omdat grote auto’s van de
gemeente, zoals auto’s t.b.v. ander andere gladheidsbestrijding er anders niet langs
kunnen.
Jorrit waarschuwt voor handhaving, dus boetes, de komende tijd.
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Notulen jaarvergadering 2011
Dirk leest de notulen voor
Vragen en opmerkingen n.a.v. de notulen:
Nog geen duidelijkheid over het vuilophaalbeleid van de gemeente Sudwest Friesland.
PBP vraagt dat nogmaals na.
Willy vraagt naar onderhoud van het pleintje. Jorrit heeft met de gemeente gekeken
naar het pleintje en de kanosteiger. Er is wel iets gedaan maar nog niet naar
tevredenheid.
Er is dit jaar veel gesnoeid in en rond het dorp. Bomen op het pleintje zijn al 2 jaar
niet gesnoeid.
Jorrit gaat proberen om het nog voor de zomer te regelen.
Snelheidsregeling: Gerla is hier veel mee bezig geweest. Het probleem is dat de
apparatuur defect is. De metingen kunnen niet worden uitgelezen. Als de meter

gerepareerd is komt hij hier weer te staan. PBP zal ook Veilig verkeer Nederland
inschakelen om de verkeerssituatie in en om Poppenwier in kaart te brengen en te
verbeteren (zie dorpsvisie).
Aleida: er is nog niets gedaan aan het wegdek op De Pôle. De gemeente heeft alle
straten gecontroleerd en de te repareren plekken gemarkeerd. Dit gaan ze nog
uitvoeren. De wegen worden op een onderhoudsniveau gebracht vergelijkbaar met
omliggende gemeenten hetgeen voldoende is voor de overgang naar de nieuwe
gemeente.
Er gaat ook nog gebaggerd worden in de Bangavaart en de Oudvaart.
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Jaarverslag
Dirk leest jaarverslag voor. Er zijn verder geen vragen.
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Financieel verslag
Jorrit ligt verslag toe.
Flink positief saldo door onverwachte bijdrage van het Oranje Fonds. Poppenwier heeft
mee gedaan met ‘Appeltjes van Oranje’ en daar de fruittuin gepresenteerd. Voor
deelname kregen ze een check van € 2500. Geld wordt voor diverse doelen gebruikt.
Er is toestemming van de gemeente voor uitbreiding van de jeu de boules baan. Er is
geld aangevraagd bij het Rabo dividendfonds en bij kern met pit
De kascommissie, Anne Schilstra en Sjoerdtsje Bonekamp keuren het verslag goed.
Willy de Jong en Jan van Friesland vormen de nieuwe kascommissie.
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Concept dorpsvisie
Geertje licht het ontstaan van de dorpsvisie toe.
In vergelijking met dorpen om ons heen is de participatie van de bevolking bij het
ontstaan van de visie en daardoor het draagvlak voor de visie in Poppenwier erg groot
Men is over het algemeen positief over het resultaat en er hoeft niets te worden
aangepast.
Opmerkingen t.a.v. het concept dorpsvisie
Peter Jonker: Er zijn een aantal onderwerpen zoals sport en onderwijs die alleen in
samenwerking met andere dorpen gerealiseerd kunnen worden.
Andere dorpen hebben ook een nieuwe dorpsvisie gemaakt hier moet in
federatieverband naar worden gekeken. Alle dorpen in de Lege Geaën worden hierbij
betrokken. De dorpen moeten ook al voor de samenvoeging met de nieuwe gemeente in
gesprek. Willy stelt voor om de nieuwe gemeente uit te nodigen voor een presentatie.
Jorrit: de brug op de Marsherne bij de haven wordt hersteld in de oorspronkelijke
staat. Zoals de brug er nu bijligt is een noodoplossing.

Willy: Wat gaan we nu met de dorpsvisie doen?
Geertje: De visie wordt aan de huidige en toekomstige gemeente aangeboden.
De visie blijft een actief document voor de komende jaren.
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Bestuurssamenstelling
Geertje en Hans treden af en zijn niet herkiesbaar. Jorrit bedankt Geertje en Hans
voor hun inzet
Geertje wenst het nieuwe bestuur succes en plezier.
Renate Runia en Anneke van de Meer zijn de nieuwe kandidaten. Zij worden unaniem
aangenomen.
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Rondvraag
Bouke Hofstra mis reflector paaltjes in het buitengebied.
Nieske Hofman de Jong wil graag bomen langs het sportveld laten snoeien. Zij vindt
ook dat de fruittuin beter onderhouden moet worden.
Jorrit geeft aan dat de gemeente een nieuw maaibedrijf heeft gecontacteerd.
Aleida roept op om tijdig stukjes in te leveren voor de Poppenwierster Krante. De kopij
hoeft niet pas op het laatste moment, maar mag ook eerder (digitaal) aangeleverd
worden.
Aleida vindt de houten bruggen bij de nieuwbouw woningen glad. Deze zijn van de
bewoners en daar kan PLB nog de gemeente iets aan doen.
Aleida heeft briefje voor Sinterklaas gemist. Geertje geeft aan dat dit via de digitale
nieuwsbrief is gecommuniceerd en dat het verder op de website en op de analoge
Poppenwierster kalender vermeld staat. Dit is voldoende.
Website is niet helemaal up to date. Daar wordt binnenkort naar gekeken.
Nanda Tulner biedt hulp aan bij het onderhouden van de site.
Jan Stavinga vraagt of de Binnenbuorren ook gebaggerd gaat worden.
Willy de Jong heeft nog een brief van een paar jaar geleden waarin het baggeren werd
aangekondigd. Dit is echter nooit uitgevoerd.
Jorrit gaat navragen hoe het zit en Willy zorgt dat de brief van een paar jaar terug
terecht komt bij PBP.
Willy meldt dat de restauratie van de kerk is afgerond en de ze er financieel goed zijn
uitgesprongen. We hebben nu een echt vergulde haan op de kerk.
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Afsluiting
Geertje sluit af

