Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 12 januari 2011.
Landschapsfonds.
Jacob Drost (Kon. Julianaweg) gaat Plaatselijk Belang vertegenwoordigen in het op te richten
Landschapsfonds Oranjewoud/Katlijk. Verwacht wordt dat de oprichting in februari 2011 wordt
afgerond, met de instemming van de gemeenteraad van Heerenveen. Het fonds is bedoeld om
particuliere landeigenaren in het gebied te ondersteunen bij onderhoud en herstel van
landschapselementen. Geld, tot nu tot 2,4 miljoen, komt van provincie en gemeente. Dit moet
worden aangevuld met privaat vermogen. Iedere eigenaar kan aanvragen doen, het bestuur van de
stichting besluit hierover en het uitvoerende werk wordt gedaan door de Agrarische
natuurvereniging Brongergea en Landschapsbeheer Friesland.
Beheervisie.
In de dorpsvisie is vastgelegd dat we een beheervisie willen opstellen, in overleg met de gemeente.
Vertegenwoordigers van de werkgroep Borg en het bestuur PB zullen ons vertegenwoordigen. Van
de kant van de gemeente doen de wijkmanager, een medewerker groen en een medewerker
projecten mee. In januari is het eerste overleg gepland, om met de gemeente een werkwijze af te
spreken en onderwerpen te inventariseren die uitgewerkt gaan worden. Wensen m.b.t. deze
onderwerpen kunnen dan in de jaarvergadering van PB worden uitgediept.
Overleg met gemeente.
Over een aantal zaken is van de gemeente nog geen reactie ontvangen. Het gaat o.a. om onze brief
over de aanpassing van de dorpsgrenzen en de gevellocatie, het niet ontvangen van het
bestemmingsplan, verlichting van de Koningin Julianaweg en het concept voor de recreatievisie. De
voorzitter zal deze punten in een overleg met de wijkmanager doornemen.
Speeltoestellen.
De doelen zijn gereed, maar door de vorst nog niet geplaatst. De andere nieuwe toestellen zijn nog
niet geleverd.
Jaarvergadering.
De jaarvergadering wordt voorbereid; de agenda hiervan vastgesteld. Voorafgaand aan de
jaarvergadering verschijnt altijd een Wâldnijs. De taken voor de samenstelling, productie en
bezorging hiervan worden verdeeld.
Eén bestuurslid is aftredend en niet herkiesbaar. Daarnaast wil het bestuur graag uitbreiding, om de
taken wat meer te kunnen verdelen. Afspraken worden gemaakt kandidaten op het spoor te komen.
Ook voor een aantal andere taken is uitbreiding gewenst, zoals de redactie van de website.
Afgesproken wordt ook hiervoor een oproep te doen.
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De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2010 en doet een voorstel voor de
contributie in 2011. Er zal onderscheid komen in de hoogte van het bedrag bij wel/niet automatische
betaling.
Voor de vergadering in 2012 wordt 13 maart voorgesteld.
Omtinkers.
De werkgroep omtinkers heeft in december voor alle betrokkenen een bijeenkomst georganiseerd in
De Koningshof. De gemeente reageert enthousiast op het initiatief. De voorzitter van de werkgroep
wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het Wâldnijs en tijdens de jaarvergadering een korte
presentatie van hun plannen te geven.
Museum Belvédère.
Twee leden van het bestuur, Japik Wilman en Janny Klein hebben een kennismakingsbezoek gebracht
aan de directeur van Museum Belvédère, Han Steenbrugge. Ook de vertegenwoordiger van PB in de
werkgroep uitbreiding van het museum, Jan Wagenmakers, was bij dit gesprek aanwezig. De nieuwe
directeur geeft aan meer banden te willen onderhouden met de omgeving. Dat stellen we op prijs.
In februari wordt verder gesproken over de uitbreidingsplannen, die inmiddels ook gepubliceerd zijn.
Het bestuur heeft over enkele onderdelen zijn reactie bepaald en over andere advies gevraagd aan
de werkgroep BORG. Inhoudelijk wordt hierop verder ingegaan, nadat het museum hierover is
geïnformeerd.
Van gedachten is ook gewisseld over de mogelijkheid dat bestuur en werkgroepen van PB gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van het museum, zoals vergaderruimte. Mogelijk kan de
“vergaderkamer” die wij wilden realiseren in de gevellocatie, (tijdelijk?) ingevuld worden in de
uitbreidingsplannen van het museum. Er blijkt een basis om verder naar de mogelijkheden te kijken.
Huisnummerpaaltjes.
Voor ruim 70 adressen is een huisnummerpaaltje besteld. Wij geven de bestelling nu door aan de
gemeente. Afspraken over de uitlevering moeten nog worden gemaakt. Ieder krijgt via mail een
bevestiging van zijn/haar bestelling.
Draaimolen in speeltuin Tjaarda.
Japik Wilman heeft een gesprek gehad met de heer De Wolff van Tjaarda over het behoud van de
draaimolen met steun vanuit PB. Afgesproken is dit onderwerp ter sprake te brengen tijdens de
jaarvergadering.
Ansichtkaarten
Enkele jaren gelden had PB ansichtkaarten van Oranjewoud. Deze zijn uitverkocht. Odilia v.d. Zee, die
de foto’s gemaakt had, is bereid mee te werken aan nieuwe kaarten. Deze worden besteld. Ook
wordt offerte gevraagd voor een verjaardagkalender met foto’s van ons dorp.
Volgende vergadering: 2 februari 2011.
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