Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 17 mei 2016

1. Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Gasboringen Vermillion, besloten is om geen verdere actie te ondernemen.
Vorderingen Lollius Ademalaan, bomen zijn gekapt.
Poezijpaad. Op 10 juni wordt het pad officieel geopend.
Oranjewoud Festival. Het bestuur van het festival heeft een onderzoek laten uitvoeren of er eventueel
schadelijke gevolgen voor de natuur zijn. Volgens het rapport waren die er niet.
Bestuur stichting Belvédère. Jochem treedt toe tot het bestuur. Dhr. Hoekstra heeft het nog in beraad.
Uitnodiging sport accommodatie beleid. Aangezien Oranjewoud geen sportverenigingen heeft ter
kennisgeving aangenomen.
Dhr. Bangma, vertegenwoordiger van Talant, wat weer valt onder Alliade, heeft contact opgenomen
met PB om te bespreken wat zij van plan zijn met de vestiging van Talant aan de van Bienemalaan. Nader
overleg volgt.

3.

Voortzetting secretariaat en acquisitie nieuwe bestuursleden.
Besloten is om de taken van het secretariaat te verdelen zoals op de bijlage is aangegeven.

4.

Wijkscan
Bespreking is uitgesteld, uitnodiging komt nog. N.a.v. wijkscan zijn er al reacties geweest van Buurtzorg
en het Friesche Land.

5. Glasvezel/ Breedband internet.
Besloten om verdere reactie van de provincie af te wachten. PB neemt verder geen actie, aangezien na
meerdere verzoeken van de voorzitter aan de PBs van Mildam, Katlijk en de Knipe geen reactie is
gekomen om gezamenlijk op te trekken om glasvezel in de witte gebieden te realiseren.
6. Voortgang inspraak afritten A 32
Voor de bewoners van Oranjewoud is op 24mei een voorlichtingavond. Kees den Otter heeft een plan
ingediend bij de gemeente .
7. Geocashing
Jaap zal contact opnemen met de ontwerpers van de routes.
8. Bloembollen en plantenbakken.
Verschillende bewoners hebben zich aangemeld. Jaap zal dit verder afhandelen.
9. Informatie en actiepunten gemeente.
Paaltjes in Belvédère park worden weggehaald
fietspad Pr. Bernharsweg is opgeknapt
Zonneparken, Peter en Rein zijn op voorlichtingsavond van gemeente geweest, Er is daar niets concreets
uitgekomen. Wel bleek dat in Oranjewoud vanwege het beschermd dorpsgezicht het niet mogelijk is om
in Oranjewoud zonneweides aan te leggen.
Bomen Krukmanslaan: Op 10032016 ontvangen email van Roel Vriesema, boswachter blijkt dat de
bomen aan de Krukmanslaan eigendom zijn van de gemeente en het Tentbos behoort aan
Staatsbosbeheer.
Buurtapp: Gemeente wil geen bordjes plaatsen. Verder geen actie.
30 km op Julianaweg: Geen antwoord van gemeente ontvangen.
Inspraak bij raadsfracties: Aangezien er de laatste maanden/jaren op verschillende emails die aan de
gemeente verstuurd zijn geen antwoord komt overweegt het bestuur om in de komende tijd bij de
verschillende raadsfracties dit probleem aan te kaarten. Intern wordt de komende maanden hierover
door het bestuur overlegd.
Lanenvisie: Aangezien Gerald Kragt van Bosgroep Noord aangegeven heeft tot juli geen tijd te hebben
om verder aan het plan te werken, zal Jochem een brief aan de provincie sturen voor eventuele
ondersteuning om het plan te kunnen voortzetten.
10. Rondvraag: gb
Volgende vergadering bij Peter op 28 juni om 19.30 uur.

