Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 17 januari 2017

1. Opening door de voorzitter
Jan de Haan is vanavond aanwezig als aspirant bestuurslid.

2. Mededelingen ingekomen en uitgaande stukken.
Aanvragen activiteiten voor Gouden Plak gaat naar de Wâldknyn.
Er komt een kaatsveld achter restaurant de Koningshof.
Na de jaarvergadering wordt er bekeken of er genoeg aanmeldingen zijn voor de dorpsvlag.
Heidie Oosterbaan krijgt 5 minuten op de jaarvergadering om te praten over het koffiedrinken
voor senioren in de Koningshof.
In voorjaar 2017 komt er weer een bijeenkomst over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.
De dames van de Waldhelp zijn per 1 januari 2017 gestopt. In al die jaren dat ze actief waren is
slechts eenmaal een beroep op hun gedaan.
PB Oranjewoud gaat niet in op het verzoek van PB Mildam om de Bieruma Oostingweg in het
midden af te sluiten voor doorgaand verkeer.

3. Voorbereiding jaarvergadering dinsdag 21 maart 2017.
Het rooster van aftreden van de bestuursleden komt in de presentatie van de jaarvergadering.

4. Vervolg opdracht wijkscan.
Louwina en Peter gaan naar de bijeenkomst.

5. Voortgang geocashing.
Peter en Jaap zijn met geocashontwikkelaar Roel van de Bij op pad geweest om een route uit te
zetten.
Op 9 december 2016 zijn Jochem, Rein en Rob op het kantoor van SBB in Jubbega geweest om te
overleggen met vertegenwoordigers van SBB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland
over het lanen beheersplan. Er wordt een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie om een plan
te kunnen maken.

6. Bloembollen
Jaap is in overleg met Beeuw Ykema van de gemeente over de locatie om de bloembollen te
planten.

7. Bijeenkomst 13 december 2016 met Ben W en de nieuwe gemeentesecretaris dhr. J. van
Leeuwestijn.
Er is een autorit gemaakt door Oranjewoud waarbij verschillende locaties zijn bekeken waarna
in de Orangerie van landgoed Oranjestein kennis is gemaakt met de nieuwe gemeentesecretaris.
8. A32
Er is nog geen nieuws over nieuwe plannen.
9. Vorderingen L.A. laan en Wihelminaweg.
Na faillissement vorige aannemer heeft de nieuwe aannemer het werk voortvarend aangepakt.
10. Stichting Belvédère.
Jochem heeft plaats genomen in het bestuur van de stichting.

Volgende vergadering 7 maart om 19.30 bij Jaap

