Overleg tussen Plaatselijk Belang en het Grientetungroupke
Op zaterdag 13 April 17.00 uur in de Trilker.
Aanwezig:namens Plaatselijk Belang: Jorrit Jorritsma,Dirk
Annegarn,Renate Runia en Gerla Kooiman
Namens het Grientetungroupke: Arend Douma, Rene en
Froukje Poppen,Marian Burgers en Jan van Friesland.
Jorrit heet iedereen welkom en benadrukt te zeggen dat PB het
initiatief van het oprichten van een biologische groentetuin heel
erg waardeert. Echter de toestemming om een groentetuin aan
te leggen bij de fruittuin dient wel op de juiste formele manier
te gebeuren.
Begin maart is er een vergadering geweest van de
initiatiefgroep. Daaruit bleek volgens de initiatiefgroep dat in
het dorp voldoende animo is voor een groentetuin en dat er
gezocht werd naar een geschikte locatie. Vorige week kregen
enkele omwonenden een berichtje in de bus dat er enkele
acties werden ondernomen in de fruittuin.
De fruittuin is destijds gerealiseerd in samenwerking met PB
door de projectcommissie het Greangroupke.
De fruittuin is bedoeld voor alle inwoners van Poppenwier dus
iedereen kan naar behoefte uit de tuin plukken.
Het geld wat nodig was voor het realiseren van deze fruittuin is
bijeen gebracht door verschillende subsidies zoals Kern met Pit
, Oranjefonds etc.
Voor het realiseren van de fruittuin op gemeentegrond is door
de gemeente een contract opgesteld welke door het bestuur
van PB is getekend waarna PB bruiklener is geworden van dit
perceel.
In dit contract staat precies beschreven wat wel en wat niet
mag.
Enkele punten zijn:de fruittuin mag alleen worden gebruikt voor
het telen van fruit,er mogen geen parkeerplaatsen gerealiseerd
worden.
Na het in gebruik nemen van de fruittuin is het project
afgesloten en is het geld dat overgebleven is van de subsidies
in de pot van de algemene reserves gekomen (later wordt er
door Rene aangegeven dat ook het geld wat overgebleven is
van de poppenwiersterkalender en de kuierboekjes tevens in

deze pot zijn gestort), dit is tevens vermeld op de
jaarvergadering en staat vermeld in het verslag van deze
jaarvergadering op de site van Poppenwier.
Jorrit vraagt nu aan het groepje of er toestemming van de
gemeente is om hier een groentetuin aan te leggen en de
bomen te rooien omdat PB namelijk hier geen toestemming
voor heeft gegeven.
En waarom er geen toestemming gevraagd is of overleg is
geweest met PB en wat het doel van de groep is en hoe ze dit
financieel denken uit te voeren.
Arend antwoord dat hij het contract bij de gemeente heeft
opgevraagd en hieruit begreep dat de groentetuin een
verlengstuk van de fruittuin kan zijn. Tevens heeft hij contact
gehad met de heer Reitsma van de gemeente en dat deze hem
mondeling heeft toegezegd dat als hij maar 1,5 meter uit de
kant blijft de gemeente akkoord gaat.
Marian legt uit wat vermoedelijk de opzet van de groentetuin
wordt omdat er concreet nog niets is uitgewerkt.
Het wordt in ieder geval geen volkstuin met ieder een eigen
stukje grond. Wel is het de bedoeling om de gekweekte groente
een keer per week uit te delen aan degene die hier belang bij
hebben en dat daar dan een vergoeding voor de gemaakte
kosten voor wordt gevraagd. Dit jaar zullen er alleen
aardappelen worden gepoot.
Wat de financiën betreft gaat Arend ervan uit dat het
Grientetungroupke recht heeft op het geld dat overgebleven is
van de fruittuin en dat deze groep het verlengde is van het
griengroupke, tevens had hij graag gezien dat in de subsidie
aanvraag van de uitbreiding van de jeu des boulesbaan de
groentetuin was opgenomen.
Jorrit heeft Arend al voor de vergadering van de oprichting van
de biologische groentetuin uitgelegd dat het bestuur van PB het
griengroupke heeft opgeheven omdat de fruittuin is
gerealiseerd. Wel hebben enkele leden van het griengroupke
destijds een cursus gevolgd voor het snoeien van bomen
waarvan de kosten zijn betaald zijn uit het gereserveerde
bedrag van de tuin en zullen ze daar dan ook zorg voor dragen.

PB ziet de nieuwe groep niet als voortzetting van het
opgeheven griengroupke maar als nieuwe zelfstandige groep en
het is niet zo dat een nieuwe groep automatisch aanspraak kan
maken op het overgebleven saldo van een andere groep.
Iedereen die geld nodig heeft voor het realiseren van een
bepaald plan kan met zijn plan een aanvraag doen bij PB en het
bestuur neemt daar dan een beslissing over.
Tevens geeft Jorrit aan dat deze nieuwe groep niet onder PB
kan vallen omdat het kweken van biologische groente niet valt
onder de doelstelling waarvoor de vereniging Plaatselijk Belang
staat.
In de subsidieaanvragen van de jeu de boulesbaan had nooit de
groentetuin kunnen worden opgenomen omdat deze twee niks
met elkaar te maken hebben.
Dirk geeft aan dat het natuurlijk niet kan dat men zonder
toestemming gebruik gaat maken van andermans
eigendommen
Arend geeft nog aan dat we binnenkort nog een aanvraag voor
een bijdrage kunnen verwachten.
De afspraak wordt gemaakt dat Arend bij de heer Reitsma van
de gemeente Boarnsterhim een schriftelijk
bevestiging/toestemming gaat aanvragen van wat hem
mondeling is toegezegd namelijk het kweken van biologisch
groente op het perceel aan de Harstawei waar tevens de
fruittuin is gevestigd.
De schriftelijke aanvraag voor het aanleggen van een
groentetuin zal na goedkeuring PB worden ingediend bij de
gemeente.
Hierna sluit Jorrit de vergadering de koffie komt voor rekening
van PB.
Nog even voor de duidelijkheid:PB heeft geen toestemming
gegeven voor het aanleggen van een groentetuin op de plaats
waar ook de fruittuin is gevestigd, alle activiteiten die daar nu
plaatsvinden zijn voor eigen risico van degene(n) die deze
activiteiten uitvoeren.

