P.B. Poppenwier .
Vergadering 26 oktober
• Jorrit opent de vergadering en bedankt Renate voor haar gastvrijheid.
• Notulen van vorige keer waren geen opmerkingen over
Ingekomen stukken.
*Energie Poppenwier, in de vorige notulen stond dat er 4 huishoudens waren
overgestapt. Wij kunnen nu melden dat er 10 huishoudens in totaal zijn
overgestapt.
* groetnis ut de Lege Geean. Sud-west Fryslan heeft de Plaatselijke belangen en
ondernemers en lokale horeca uitgenodigd om een work –shop bij te wonen .
van Plaatselijk belang gaan Renate en Hendrik Ype hier naar toe. Dit i.v.m. het
uitbaggeren van de vaarten, zodat er misschien meer toerisme in de Lege
Geean komt.
* de Tonielfer. Heeft € 267 euro ontvangen uit de cultuurclub.
* nog een uitnodiging ,over netwerken op de dorpendag 17 nov , programma is
vanaf half 8, Jorrit gaat hiernaar toe in Raerd.
* en nog een uitnodiging. Een infoavond over de culturele haadsted.
3. Poppenwier energie: zoals u al kon lezen zijn er nu 10 overstappers.
4. Haag om sportveld. Een punt is dat de gemeente ons een haag heeft
toegezegd en ook heeft geplant, maar eigenlijk verwacht dat aanwonende de
haag zelf onderhouden. Jorrit neemt hier weer contact over op met Durk
Weidenaar, Dit beleid wordt niet door ons geaccepteerd, risico is dan wel dat
de gemeente hem helemaal gaat verwijderen.
5 Poppenwierster krant.
Hij was een beetje aan de late kant, zodat sommige activiteiten al zijn geweest,
maar wij hebben vernomen dat de redactie versterking krijgt van Geartsje en
Katja, dus dat komt vast helemaal weer goed.

6. Voor de AED cursus hebben zich een grote groep mensen opgegeven, super
voor zo’n klein dorp.
Er was even een twijfel waar de AED kit moest hangen, maar we hebben een
geweldige plek gevonden.
Hij hangt bij Durk en Anneke van der Meer achter op de boerderij, naast de
grote schuurdeur. Vlak bij de haven en de recreatiehuisjes en de Trilker, en
voor iedereen bereikbaar.
7. Financiën. Januari komen we er weer bij langs voor de jaarlijkse bijdrage.
8. Sinterklaas pak. Hierover is contact geweest met de speeltuin com. Zoals
jullie weten is het pak aan een opknapbeurt toe, misschien is het te restaureren
of anders zou er een nieuw pak moeten worden aangeschaft.
* als er na 1 nov . nog niet geheekeld is in de Binnenbuorren zal jorrit hiernaar
informeren.
* 28 en 29 nov. Is er weer Yn en Ut Poppenwier. Er zijn al heel wat deelnemers
waaronder veel lokale ondernemers. Het zou fijn zijn als iedereen weer een
lichtje voor het raam of deur zette, om de bezoekers een warm Poppenwier te
laten zien.
* iedereen heeft het al gezien . er worden in deze tijd heel wat huizen van
eigenaar verwisselt. Een goede zaak voor Poppenwier. Vanaf september, stuurt
Plaatselijk Belang iedere vertrekkende Poppenwiersters een kaartje.
* P.B.P. gaat actie ondernemen richting gemeente voor een herinrichting van
de Butenbuorren. P.B.P. wil in het voortraject met ondersteuning van
gemeentelijke deskundigheid komen tot een voorlopig plan. Doel is
herinrichting in combinatie met parkeren, aanleg groen en nieuwe bestrating
en zoals beschreven in de dorpsvisie, in overeenstemming met het historische
aanzicht van Poppenwier. Het voorlopig plan zal dan worden voorgelegt aan de
dorpswoners voor verdere invulling.
Jorrit neemt hierover contact op met dhr Stellingwerff.
Plaatselijk belang wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond 2016.

De eerst volgende vergadering is bij Anneke van der Meer op 11-01-2016
Vr gr Anneke

