Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 12 juni 2013

Afwezig: Marjan Hoogeveen wegens ziekte.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Het overzicht ingekomen en uitgaande
stukken is opgenomen onderaan de agenda. Naar aanleiding hiervan:
-

-

-

We ondersteunen het protest van PB Oudeschoot m.b.t. het intensieve gebruik van het
Veenwijkbos: mogelijk kan de gemeente de betrokken organisaties nog eens benaderen
Op 24 juni is een gesprek gepland met Adriaan Dillema van de gemeente en wijkagent
Anne Louwsma over de organisatie van een preventieweek in september. Voorzitter en
secretaris gaan hierheen
De voorzitter gaat naar de uitreiking van een cheque van de Rabobank voor de aanleg
van het Scheltemabruggetje. Ook bij Univé is inmiddels een aanvraag ingediend.
Subsidieaanvraag 2014 is door de penningmeester bij de gemeente ingediend
Henk Kooistra wordt door Jochem gevraagd voor de bezorging van de Wâldknyn
Ontwerp-Bestemmingsplan Oranjewoud-dorp worden naar Rob Meijnen en Jaap van der
Zee gestuurd, alsook de brief over het voorontwerp bestemmingsplan Het Oranjewoud,
met het verzoek om een en ander kritisch te bekijken. We staan positief tegenover de
mogelijkheid een hokje bij de ijsbaan te bouwen.
Van Jochem Sloothaak is een reactie over de omtinkers ontvangen. Dit antwoord vanuit
de gemeente brengt ons geen stap verder. Voor dit moment laten we het vervolg rusten.

Mededelingen:
- De wijkwethouder heeft de voorzitter gebeld over het intrekken van het
dorpswerkbudget, ook is een mail daarover ontvangen. Wandelpadennetwerk: hoeveel
steekt de gemeente daarin? Staat dit nu ook weer op losse schroeven? De voorzitter
neemt contact op met de wijkmanager, Annie Stelma.
- Begraafplaats Brongergea: begonnen met aanplant rondom, gemengde struiken. Aan de
voorkant zou een haag komen, dat is nog niet gebeurd.
- Ooievaarsnest naast de AA-school: de voorzitter overlegt met Lysbeth Wind van de
school over de aanvraag van de omgevingsvergunning
- Terugkoppeling van het gesprek tussen de voorzitter en de wijkwethouder: informeel
gesprek, besproken voorbeelden lanenstructuur, strooibeleid. Wethouder Siebenga pakt
de signalen op, m.n. het opstellen van een beheerplan voor de lanenstructuur.
- Belvédère pad (Visser): Jan de Boer is in gesprek met ROC Drachten. Er is ook
gemeentegeld toegezegd. Actie voor de voorzitter om na te vragen hoe het staat en of
dit nog doorgaat, i.v.m. het terugtrekken van toezeggingen door de gemeente.
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-

Landgoedconcerten: het bestuur vindt het positief dat deze activiteit georganiseerd
wordt en vindt dat er sprake is van een leuke opzet.
Het hekwerk bij het speelveld aan de L. Ademalaan is nog steeds niet geplaatst door het
wijkteam: de planning is nu juni, juli. Een dergelijke, simpele, vervanging duurt veel te
lang.

-

Aanvulling bij uitgegaan: wijzigingen in het bestuur naar de Kamer van Koophandel.

3. Jaarvergadering
Acties uit de vergadering: zwaluwenwand: Klaas Lycklama à Nijeholt is hierover benaderd, hij is
bezig met het uitwerken van een plan.
Nieuw bestuurslid: de benaderde kandidaat wil niet. Inmiddels hebben we drie nieuwe namen
gekregen. De voorzitter zoekt contact. Dick Roos heeft nog geen contact gehad met genoemde
kandidaat.

4. Omtinkers
Er is nog geen reactie van de benaderde persoon; we wachten af.
5. A. Brandpreventie, acties zijn gepland in september: 26 september voorlichtingsbijeenkomst
in de AA-school. De voorzitter doet navraag bij Lysbeth Wind of zij akkoord is.
B. Inbraakpreventie: bij voorkeur ook in het najaar acties plannen
6. Projecten uit de dorpsvisie
- Strooiplannen
- Groenbeheer, aanplant bomen
- Overleg grondeigenaren stimuleren
We wachten af of het gesprek met de wethouder leidt tot initiatieven vanuit de gemeente;
zo niet, dan nemen we in het najaar zelf het initiatief.

7. Geldzaken
a. Begroting 2014. Het dorpswerkbudget is niet meer beschikbaar, daardoor zijn er
minder mogelijkheden.
b. Uren van vrijwilligers in projecten: de vraag deze uren bij te houden vervalt, doordat
de middelen ingetrokken zijn.
8. Speeltoestellen Overtuin
We overleggen met de school over deelname van de onderbouw aan een feestelijke opening,
eind september.
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9. Opzet rondje Oranjewoud
Een fietsronde met wijkbeheerder Hendrik Kromkamp. Twee bestuursleden hebben een
inventarisatie gemaakt: fietspad Pr. Bernhardweg, dode bomen bij gevellocatie en bij de
herten op de hoek van de Kon. Wilhelminaweg, troep op einde Kon. Wilhelminaweg
(omgeving mw. Hooghiemster), plaatsen blikvanger op de B . Oostingweg, asfalt Van
Bienemalaan. Dick Roos en Janny Klein fietsen met de wijkbeheerder rond.
10. Kunstwerk in Oranjewoud
Thema: (Oranje)woud, verbinding, mensen, beweging, natuur. Geen echte mensfiguren,
meer figuratief.
Het beeld moet van meerdere kanten aantrekkelijk zijn. Hufterprooof zijn: beton, staal o.i.d.
Eerstvolgende stap is een schetsontwerp.
11. Verslag en actielijst 24 april 2013
De penningmeester heeft een gesprek gehad met Rudi Snoekstra over samenwerking m.b.t.
de bladen. De feestcommissie ziet de meerwaarde niet. Alles blijft dus zoals het is.
12. Rondvraag
Er zijn meerdere klachten ontvangen over de verplaatsing van de brievenbus en het uit
elkaar plaatsen van brievenbus en mededelingenbord. Gevreesd wordt voor nieuwe
gevaarlijke situaties door auto’s die achteruit de kruising oprijden. PB neemt geen actie
meer.
Sluiting
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