Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 15 oktober 2013
1. Opening van de vergadering.
Aanvullingen op de agenda: gevellocatie en bij ingekomen stukken: ooievaarsnest.
2. Kennismaking met Rein Soet.
3. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Zie het overzicht van ingekomen en uitgaande stukken onderaan de agenda van de
vergadering.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Voormalig bestuurslid Odette Noom is helaas opnieuw ziek. Zij ontvangt een attentie.
Jochem geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst 12 september met gemeente en PB.
We besluiten niet mee te doen met Kern met Pit.
Jochem geeft een terugkoppeling van het Petear over het bestemmingsplan Beschermd
dorpsgezicht. Ons bezwaar richt zich op het verbouwen van mais in de open gebieden. Het
bezwaar is inmiddels door de gemeente niet ontvankelijk verklaard.
Bouwvlak Tjaarda: het standpunt van de provincie is door de gemeente overgenomen, dat
betekent dat maar de helft van het bebouwingsvlak bebouwd mag worden ( 50% van de
bestaande bebouwing extra).
Donglust: nieuwe huizen kunnen niet worden gebouwd volgens dit bestemmingsplan. Als er
een plan komt, moet dit dus opnieuw in procedure.
Mail van Jur Georgius over de verplaatsing van de brievenbus. Janny zal een reactie sturen.
Overigens vormt het kruispunt nog steeds een knelpunt, waar opnieuw een kind is
aangereden. De AA-school heeft Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld voor advies.
Uitnodiging Caleidoscoop voor een uitwisselingsmarkt op 26-11. We besluiten hieraan niet
deel te nemen.
Dhr. Cnossen heeft niet gereageerd op de mail over de begraafplaats Brongergea; Jochem
zoekt contact.
Er zijn klachten over enkele dorpsbewoners die systematisch te hard rijden. We zullen hen
hierop namens de klagers wijzen.
Plaatsing van een ooievaarsnest: is geregeld, AA-school en PB betalen ieder de helft. Het nest
wordt begin volgend jaar op zijn plaats gezet.

4. Omtinkers
Contactpersoon: Doris denkt er nog over na. Janny doet navraag bij Caleidoscoop, naar aanleiding
van een krantenartikel dat iedere wijk een omtinker krijgt.
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5. Terugblik op de preventieweek 23 – 26 september
A. Brandpreventie
o Informatieavond: tegenvallende belangstelling, inhoudelijk geslaagd.
o Oefening brandweer: veel belangstelling, de brandweer wil volgend jaar
terugkomen; in principe zijn we daar voor.
o Afhandeling bestellingen: alle geld bij de bestellingen is binnen. De bijdrage van
PB komt op plm. €200,- .
B. Inbraakpreventie
o Uitvoering actie: over het algemeen zeer positieve reacties. Voor de vrijwilligers
was het een verbazingwekkende ervaring, hoe gemakkelijk er was binnen te
komen en hoeveel fietsen/auto’s niet afgesloten waren. De tweet na afloop van
de politie is niet goed gevallen. De wijkagent wordt hierover geïnformeerd.
o Publiciteit achteraf: er komt een artikel in de eerstvolgende Wâldknyn.
6. Gevellocatie
Het terrein is verkocht aan Van Wijnen, ontwikkelaar is Udo de Goede. Janny maakt een kort
bericht hierover voor de Wâldknyn.
7. Speeltoestellen Overtuin
De toestellen zijn aan de gemeente geleverd. Er is geen reactie meer ontvangen van Hanneke
Huisman over de datum van plaatsing. Jochem belt haar.
8. Nieuwe bestuursleden
Marjan meldt dat zij de Wâldknyn niet meer kan/wil kan trekken. Dick, Marjan en Jochem
benaderen enkele mensen met het verzoek te ondersteunen.
Jochem benadert het kandidaat-bestuurslid waarmee hij eerder contact heeft gehad. Jochem
blijft nog een termijn aan als voorzitter.
9. Voorbereiding bezoek College B&W op 19 november
Ontvangst op Oranjestein, Jochem doet de voorbereiding van de gespreksonderwerpen, hij
benadert Lysbeth voor een bijdrage over de groene school. Janny regelt met Willia de locatie.
10. Besteding wijkbudget en incasso 2014
€3200,- is dit jaar tot nu toe uitgegeven, dat is meer dan we ontvangen hebben. Gezien onze
reserve vormt dit geen probleem. Incasso: nieuwe eisen i.v.m. Europese regelgeving, door
Wim is het ledenbestand omgezet. Hij wacht op een reactie van de Rabobank, aangezien niet
te werken valt met wat nu geleverd wordt. Wim komt er op terug. Hij vraagt ondersteuning
excel bij Jelly.

2

11. Projecten uit de dorpsvisie
Strooiplannen, groenbeheer en de aanplant van bomen komen in het overleg met B&W aan
de orde, eveneens het vervolg op het gesprek dat Jochem voor de zomer met de wethouder
heeft gevoerd.
M.b.t. onze rol in het overleg met grondeigenaren ontstaat een discussie: hoe ver gaan we
hierin.
Aanplant bomen: L. Ademalaan, Sluis-, Brouwers- en Altenalaan. Gezien de beperkte ruimte in
deze straten kunnen we beter praten over herinrichting. Hiervoor organiseren we een aparte
bijeenkomst, in De Koningshof, begin 2014.

12. Opzet rondje Oranjewoud, met wijkbeheerder Hendrik Kromkamp
Wordt uitgevoerd in november.

13. Kunstwerk in Oranjewoud
Jeen Bosma heeft een eerste ontwerp gemaakt, 2.20m hoog. Hij is nog met een tweede idee
bezig. Ook dhr. Greben heeft een aanbod gedaan. Dat komt voor ons te laat.
14. Wandelpadennetwerk en bruggetje
Er is enig mailverkeer geweest over het bruggetje; dat geeft weinig duidelijkheid. Jochem en
Wim gaan het gesprek aan met de initiatiefnemers. Vanuit de gemeente is geen nieuwe
informatie beschikbaar over de aanleg van het wandelpadennetwerk. We wachten de
voortgang af.
15. Jaarvergadering 2014
Vaststellen: jaarvergadering kort houden, max. 1 uur. Thema: gevellocatie. Dick vraagt Udo de
Goede hiervoor; datum midden maart (niet 9 maart – 16 maart). Janny stuurt een
datumprikker, Dick regelt De Koningshof.
16. Verslag en actielijst augustus 2013
o
o
o

Het hek aan de L. Ademalaan is gerepareerd.
Interview wethouder: Marjan krijgt de afspraak niet rond, na bezoek Oranjestein plannen?
Bezorging: weer flyers voor niet-leden meegeven aan bezorgers. Henk Kooistra wordt
bezorger voor Noord.
o Jan Oosterbaan wil borden voor Kerst weer oppakken. Dick benadert hem, samen met
Jochem plaatsen.
o Over het pad van Visser is geen nieuwe informatie aanwezig.
o Kerstpresentje vrijwilligers: Marjan regelt dit voor de kinderen, Dick voor de volwassenen.
Wim stuurt ter controle de lijst met namen rond.
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17. Rondvraag
•
•
•

Datum volgende vergadering: eind november, vaststellen via datumprikker.
Autorally vanuit Oranjewoud: benoemen, in bijeenkomst 19-11 en mail aan de orde
stellen
Jan Wagenmakers heeft een aanbod gekregen een verzameling kaarten en knipsels van
Oranjewoud te kopen; dit hoeven wij niet.

18. Sluiting
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