Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 11 mei 2011
Naar aanleiding van de notulen van 23 maart 2011.
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Draaimolen bij Tjaarda. Het bestuur heeft enkele personen benaderd om als vrijwilliger te
fungeren voor het onderhoud van de draaimolen. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. Er
wordt geen verdere actie ondernomen.
Verlichting Kon. Julianaweg. De gemeente heeft laten weten dat er definitief ook
aangepaste verlichting komt op de Kon. Julianaweg. Deze wordt geplaatst bij de
reconstructiewerkzaamheden na de bouwvakvakantie.
Ansichtkaarten en kalender. Besloten wordt geen nieuwe ansichtkaarten van Oranjewoud
meer te laten maken. De kosten hiervan zijn te hoog om een aantrekkelijke verkoopprijs te
realiseren. Wel is het de bedoeling een verjaarskalender met foto’s van Oranjewoud te laten
ontwerpen.
Bloembollen. Aanvankelijk was het de bedoeling alleen op de Kon. Julianaweg bloembollen
te gaan platen. Naar aanleiding van enkele vragen uit het dorp, o.a. bij de bespreking van de
beheervisie, wordt deze actie verbreed. Onderzocht wordt of we in het najaar voor alle
bermen bloembollen kunnen aanbieden. Met de Albertine Agnesschool wordt contact
gezocht of zij willen meedoen met een actie. Ook moet nog afstemming met de gemeente
plaatsvinden in verband met het maaien van de bermen.
Advertenties website. Op de website van het dorp worden dit jaar nog geen advertenties
geplaatst. In januari 2012 wordt opnieuw besproken of dit volgend jaar wel gebeurt, in
combinatie met de dorpskrant.

Ingekomen stukken en mededelingen.
-

-

-

-

-

Excursie gemeente. Twee leden van het bestuur hebben deelgenomen aan een excursie,
georganiseerd door de gemeente, voor alle bestuursleden van PB, langs diverse
gerealiseerde projecten. De dag is vooral nuttig geweest voor de onderlinge contacten.
Verkeerstelling Kon. Wilhelminaweg. Op verzoek van de bewoners is een door de gemeente
een verkeerstelling gehouden. PB heeft de uitkomsten ontvangen. We gaan er vanuit dat het
initiatief voor verdere actie komt van de bewoners.
Appelhof. PB is door Accolade geïnformeerd over een wijkschouw, die gehouden is in de
Appelhof. Naar de mening van PB komen de meeste acties voor rekening van de gemeente.
Mogelijk kan een dergelijke schouw in de toekomst wel aanleiding zijn om een bijeenkomst
met de buurtbewoners te organiseren.
Zicht belemmerende heggen. Een van de dorpsbewoners heeft een mail gestuurd over een
heg die het zicht op het verkeer belemmert. Een dergelijke situatie doet zich voor op meer
plekken in het dorp. PB vindt dat hier een lastige afweging gemaakt moet worden: de privacy
van de betrokken bewoners tegenover de verkeersveiligheid. Met de gemeente wordt
afgestemd hoe om te gaan met dit soort situaties.
Budget PB. Aan de gemeente is een verantwoording gestuurd van de besteding van het
budget voor vorig jaar en tegelijk is een budget voor 2011 aangevraagd. Het grootste deel
hiervan is al besteed aan de huisnummerpaaltjes.
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Enquête sociale veiligheid. Vanuit de gemeente is een enquête gehouden over de beleving
van veiligheid in de woonkernen. Aandachtspunten in Oranjewoud zijn volgens PB overlast
bij de uitkijktoren Belvédère en verkeersoverlast.

Rooster van aftreden.
Tijdens de laatste jaarvergadering is het bestuur van PB uitgebreid naar 7 leden. Afgesproken is een
zittingstermijn van 4 jaar te hanteren. Er is een nieuw rooster van aftreden opgesteld en
goedgekeurd.
Beheervisie.
Een werkgroep vanuit PB en de gemeente werkt aan het opstellen van een beheervisie voor
Oranjewoud. De suggesties die zijn gedaan tijdens de jaarvergadering zijn verwerkt. Het beleid van
de gemeente moet bij een aantal onderwerpen worden toegespitst op de situatie in Oranjewoud.
Vervolgens moeten concrete acties worden ingevuld. Streven is de helft van de onderwerpen voor de
zomer af te ronden. In juni is een volgende bijeenkomst gepland.
Voor een aantal onderwerpen is eerder afgesproken deze projectmatig aan te pakken. De voorzitter
overlegt met de gemeente hoe hier invulling aan te geven.
Dorpskrant.
Besloten is in ieder geval een volgend nummer van de dorpskrant te laten verschijnen. Er is
voldoende belangstelling om een abonnement te nemen en adverteerders zijn gevonden. De omvang
van de redactie is nog een punt van zorg. PB wil een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren om
tot een volwaardige krant te komen.
Bestemmingsplan Het Oranjewoud (beschermd dorpsgezicht).
Door de gemeente is een bijeenkomst georganiseerd voor de PB’s van de betrokken dorpen. Dick
Roos en Odette Noom zijn hierbij aanwezig geweest. Toegelicht is dat het bestemmingsplan een
conserverend karakter zal hebben.
Als tweede is een verdiepingsslag met de eigenaren van de landgoederen gestart. Besproken wordt
welke bestemmingen de gronden in de toekomst kunnen krijgen, gezien vanuit de belangen van alle
partijen. Dick Roos en Odette Noom nemen ook aan dit overleg deel.
Onduidelijk is hoe de verdere procedure voor het bestemmingsplan verloopt. Eerder is gesteld dat
het plan in oktober gereed moet zijn. Terugrekenend zou dan in juni de inspraak afgerond moeten
zijn. Dick en Odette wordt gevraagd de verdere planning uit te zoeken.
Bebording.
Jochem Liemburg heeft met een vertegenwoordiger van de gemeente een rondgang gemaakt langs
de bebording in het dorp. Conclusie: er is een grote diversiteit aan borden met uiteenlopende
eigenaren. Onduidelijk blijkt het eigendom van de borden Parklandschap en de goud/zwarte
richtingaanwijzers. Bij de wijkmanager wordt hiernaar navraag gedaan.
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Discussie is ontstaan over de borden bij de ingang van het dorp: de verwijzing naar de website en de
aankondiging van dorpsactiviteiten. Volgens de gemeente is hier sprake van reclame-uitingen; de
borden mogen niet zonder vergunning geplaatst worden. PB kan zich niet voorstellen dat het de
bedoeling is (amateur) activiteiten op deze manier te frustreren, temeer daar de gemeente de
activiteiten van de PB’s juist wil uitbreiden. Voorlopig gaan we door het plaatsen/handhaven van de
borden.
Openstelling pad bij Belvédère.
Van de Stichting Belvédère is een brief ontvangen over mogelijk openstelling van het pad dat loopt
van de uitkijktoren naar de Marijke Muoiwei. Gevraagd wordt een financiële bijdrage te leveren om
de openstelling mogelijk te maken. Besloten wordt eerste te vragen naar en plan met financiële
onderbouwing en daarna de inhoudelijke discussie over het verzoek te voeren.
Volgende overleg.
De volgende bijeenkomst van het bestuur PB wordt begin juli gehouden.
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