Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 10 januari 2013
1. Opening van de vergadering.
Aanvullingen op de agenda: geen.
2. Verslag en actielijst 14 november 2012
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag.
Actielijst:
• Op de kalender zijn veel positieve reacties gekomen.
• Snelheidspaal op C. van Marxveldtlaan. Enkele merken op dat deze er erg kort gestaan heeft.
Odette Noom informeert bij de gemeente of er ook metingen zijn uitgevoerd en wat
daarvan de resultaten zijn.
• De 30-km stickers zijn geplakt.
3. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Zie overzicht ingekomen en uitgaande stukken onderaan de agenda.
• De mail over het repaircafé is door Dick Roos opgehangen in de informatiekast.
• Lunch Rabobank: 8 deelnemers vanuit PB, plus 4 Rabobankmedewerkers. Vraagstelling: Wat
kan de bank betekenen voor de aanwezige organisaties. Voor een dorpskamer kunnen we bij
een besluit tot bouw een bijdrage krijgen.
• Bijeenkomst nieuwe kaasfabriek. De voorzitter is hier geweest, samen met Henk Kooistra.
Toelichting gekregen op de plannen. Voor ons zijn er geen consequenties.
• Pad Visser (tussen Belvédère en Marijke Muoiwei), afwachten; geen nieuwe informatie
ontvangen.
• Ali Kok heeft actie genomen op de hakenkruisen in de tunnel; deze zijn door de gemeente
verwijderd.
• Dorpskamer komt terug op de agenda na het verschijnen van de Wâldknyn.
• Bruggetje in Tsjerkepaad: misschien sponsoring mogelijk. De secretaris vraagt nadere
informatie: wie is eigenaar, wat zijn de kosten enz. Daarna samen met de penningmeester
regelen. Over de toekenning van de subsidie door de provincie is nog niets bekend. Hierdoor
zullen de werkzaamheden tot minimaal eind mei uitlopen.
4. Website en social media. Yvette v.d. Laan, de webmaster, is te gast.
Vraag aan Yvette is hoe het loopt met de samenwerking met Tres. Het programma is vrij
gebruiksonvriendelijk, met name (aanklikken van) foto’s levert problemen op. Met Tres bespreken
het programma gebruikersvriendelijker te maken.
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Facebook: uitnodigingen gaan versturen om vriend te worden. Gaat Yvette doen. Kan dan ook
evenementen gaan aanmaken, te beginnen met de jaarvergadering van PB.
Alle PB’en hebben inmiddels websites, zo bleek tijdens het voorzittersoverleg van alle PB’s in de
gemeente. Is er behoefte om informatie en opzet uit te wisselen? Deze blijkt niet groot. Wel is
wenselijk dat voor alle websites vanuit de gemeente ondersteuning gegeven wordt, bijv. door een
contract te sluiten voor de technische ondersteuning, een gezamenlijk format enz. (Inmiddels al
door de gemeente opgepakt)
Afgelopen maand had de website 398 unieke bezoekers, die samen 435 bezoeken brachten. Per
maand komen er nu cijfers, zodat we een beeld van het bezoek kunnen opbouwen..
Reclame op de website: we spraken eerder af dat niet te doen. Daarbij blijven we voorlopig. Aparte
pagina’s maken zou wel kunnen, de penningmeester neemt dit idee mee in het overleg met de
feestcommissie.
5. Visie op Oranjewoud 2012 (beheervisie)
Voor de vergadering is geïnventariseerd welke onderwerpen prioriteit hebben bij de uitwerking,
omdat de actielijst te lang is om alle onderwerpen dit jaar op te pakken. Als belangrijkste komt
verbetering van de communicatie vanuit de gemeente uit de bus. Het gaat om tijdige informatie aan
PB en bewoners, leveren van informatiemateriaal, betrekken in voortrajecten.
De andere prioriteiten:
-

Kunst: behoud, onderhoud en uitbreiding van de aanwezige kunst
Strooiplan: samen met de gemeente een plan bedenken hoe overal gestrooid kan worden;
serieuze verkenning naar mogelijkheden om met zand te strooien.
Groenbeheer: een beheerplan voor de lanen incl. bomen en plan herplant
Geregelde afstemming met alle grondeigenaren in Oranjewoud.

Overige punten, die om aandacht vragen: beheerplan voor de landschapselementen, onderhoud
speelobjecten, bevorderen veiligheid, de Overtuin, bebording naar Tjaarda en museum,
straatmeubilair, aanleg van de nieuwe wandelroutes, mogelijkheden van ontsluiting via de
Schoterlandseweg en brandpreventie.
De secretaris koppelt de prioriteiten terug aan Elly van Haastert en Hanneke Huisman van de
gemeente.
Een van de wensen in de Visie op Oranjewoud is de aparte inzameling van plastic. In het overleg met
de gemeente is afgesproken dat we intern nog eens overleggen hoe hard deze wens is. Conclusie: de
huidige scheiding achteraf kan gehandhaafd blijven, mits er meer en betere voorlichting gegeven
wordt over het waarom en de resultaten van deze werkwijze.
6. Overgebleven acties uit dorpsvisie
Doorgeschoven naar vergadering na de jaarvergadering. In het dorpswerkbudget 2013 staan de
onderwerpen die nog open staan vanuit de dorpsvisie. Ook hierin gaan we de prioriteiten bepalen.
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Samen met de prioriteiten uit de Visie op Oranjewoud wijzen we toe wie wat doet en kan per
vergadering een onderwerp inhoudelijk besproken worden.
Geconstateerd wordt dat al veel punten uit de dorpsvisie zijn opgepakt.
7. Voorbereiding jaarvergadering
De verantwoording van de activiteiten 2012 komt in de Wâldknyn; de penningmeester maakt nog
een nieuw financieel overzicht, ook n.a.v. de suggesties voor de besteding van het budget 2013. Dit
overzicht komt volgende vergadering nog ter goedkeuring op de agenda.
De penningmeester geeft in overweging een vergadervergoeding voor het thuis vergaderen in te
voeren. Bij gebruik van de AA-school maken we ook kosten.
Gesproken wordt over mogelijke kandidaten voor een bestuursfunctie. Afspraken over het
benaderen daarvan worden gemaakt.
De conceptagenda voor de jaarvergadering wordt doorgenomen en aangevuld. De voorzitter
benadert wethouder Siebenga voor een inleiding en regelt de presentatie over Oranjetoerisme.
8. Voortgang bijeenkomst over dorpsgrens
We gaan een nieuwe enquête houden. Het oude materiaal is niet meer uit te zoeken; daarom een
nieuwe ronde. Bovendien zijn er inmiddels veel nieuwe bewoners. In de enquête wordt de daarop
volgende bijeenkomst aangekondigd. Suggestie: stagiaire NHL, opleiding communicatie, de enquête
laten verzorgen. Dick Roos pakt de acties op.
9. Brandpreventie
Dick Roos en Janny Klein hebben gesproken met Anke Terpstra, medewerker brandveilig wonen van
de brandweer. Het voorstel voor aanpak van de actie (eerder naar de bestuursleden gemaild) wordt
goedgekeurd. Janny koppelt de planning terug naar Anke Terpstra.
10. Opening speeltoestellen Overtuin.
Afspraken worden gemaakt over een feestelijk opening. We nodigen daarbij de groepen 1 t/m 4 van
de Albertine Agnesschool uit.
11. Actie huisnummerpaaltjes
Informatie van de gemeente ontbreekt nog; de secretaris doet navraag. Net als vorige keer geven
we €10,- subsidie per paaltje/nummer. Bestellen is tot 1 februari mogelijk.
12. Bewegwijzering museum Belvédère
Van PB De Knipe hebben we een compleet document ontvangen over de bewegwijzering naar
museum Belvédère. Strekking: gemeente en museum komen eerdere toezeggingen niet na.
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De route via Skoatterwâld wordt lang niet altijd gebruikt. Dick Roos en Jan Wagenmakers handelen
dit af met PB De Knipe.
13. Kalenders
Marjan Hoogeveen heeft een nabestelling gedaan. De hoofdrolspelers van De lytse Jonker hebben
ook een kalender gekregen, evenals de adverteerders. Actie richting horeca en andere bedrijven
moet nog worden opgepakt.
14. Windmolens en alternatieve energie
Van PB Reduzem is over dit onderwerp een mail ontvangen. Besloten wordt hiermee niets te doen.
15. Himmeldei
Besloten wordt dit onderwerp van de prioriteitenlijst af te halen. Dit jaar wordt geen actie uitgezet.
16. Bijeenkomst omtinkers
Een lijst met namen van vrijwilligers is nu beschikbaar. Komt volgende vergadering terug.
17. Rondvraag
•

Volgende vergadering: 6 maart bij Jochem, met name voor de voorbereiding van de
jaarvergadering.

18. Sluiting
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