Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 11 oktober 2016
Afwezig Jaap Jongedijk
1. Opening door de voorzitter.
Een welkomst woord voor ons nieuwe bestuurslid Mevr. Louwina van Noord, zij woont sinds 2015 in
Oranjewoud aan de Tolhuisweg.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
•

Er is een bevestiging van het Mienskipfûns gekomen dat de aanvraag voor subsidie voor beheer
lanen is binnengekomen. Vòòr 10 februari 2017 ontvangen we officieel bericht.

•

Er worden nieuwe netten in voetbaldoel geplaatst aan de Lollies Ademalaan.

•

Op 14 september is er een bijeenkomst geweest over de inrichting van de nieuwe op- en afritten
van de A 32. Jochem en Peter waren hierbij aanwezig.

•

Problemen bij oostelijk deel renbaanpad.

•

Er is een email gekomen van Ton van Veldhoven en Hein van Vliet dat de bewoners van de woning
op de hoek van de Albertine Agnesweg / Blocq van Scheltingaweg het renbaanpad met takken
zouden hebben versperd. Zij hebben met Staatsbosbeheer hierover contact opgenomen. PB neemt
hier geen standpunt in.

•

Er wordt een kaatsveld aangelegd aan de Binnenweg, daarover is bericht van de gemeente
gekomen.

•

De aanleg van glasvezel in zgn witte gebieden zal door Kabel Noord worden uitgevoerd,hopelijk
binnen 3 jaar.

•

Rein meldt Plaatselijk Belang aan bij de Rabobank zodat door de leden van de Rabobank gestemd
kan worden over eventuele steun voor PB.

•

Er is een uitnodiging gegaan naar alle verenigingen in Oranjewoud om te onderzoeken of er
behoefte is voor een eventueel gezamenlijk overleg.

3. Gasboringen Vermillion, gezamenlijk overleg.
Er is een verslag binnengekomen van het overleg van de PB's van Katlijk en Mildam. Hieruit blijkt dat er nog
veel onduidelijk is over nulmetingen etc. Er gaat een email naar Fokke Jansma van Vermillion over de
voorlichting.

4. Wijkscan
In de Koningshof wordt door Herdi Oosterbaan en Bokko Jan Huitema van Caleidoscoop een Koffieplein
georganiseerd voor de ouderen in Oranjewoud. PB geeft eenmalig een subsidie van €200,-.
5. Whatsapp groep Oranjewoud
Er is een email naar Yvette van der Laan gegaan voor nadere uitleg.
6. Voortgang Geocashing
Jaap en Peter zijn hier nog mee bezig.
7. Bloembollen en vrijwilligersavond januari
Er zijn veel aanvragen voor planten van bloembollen, daarom is besloten om ze op algemene plaatsen te
planten. ( rotondes e.d )
Jaap zal met Tjaarda regelen datum voor vrijwilligersavond in januari 2017.
8. Informatiepunten en actiepunten gemeente op 11 november
Lollius Ademalaan: Nieuwe riolering wordt aangelegd
Zonneparken: Er is een plan om tussen de A32 en de Leeuwarderstraatweg een zonnepark aan te leggen.
Bijeenkomst PB's en wijkraden
Bomen Krukmanslaan
Buurtapp
30 km Kon. Julianaweg
Boswal Visser
Prullenbakken hondenpoep
Lanenbeheerplan
9. Verslag en Actielijst.
Notulen van 6 september worden goedgekeurd.
10. Rondvraag
Datum jaarvergadering wordt vastgesteld op 21 maart 2017

Volgende vergadering op 6 december bij Louwina om 19.30 uur.

