Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 23 maart 2011.
Naar aanleiding van de notulen van 3-3-2011.
▪

Er is nog niemand gevonden voor hulp bij het onderhoud van de draaimolen bij Tjaarda.
Opnieuw zal iemand gevraagd worden.

Ingekomen stukken, o.a.
-

-

Brief van burgemeester en wethouders over de gevellocatie aan de Kon. Julianaweg. Hierin
staat dat de gevel niet hoeft te blijven staan, maar wel de rooilijn voor nieuwbouw aangeeft.
( De brief wordt opgenomen op deze site onder Plaatselijk Belang/gemeente).
Informatiemateriaal van de Participatieraad, bestemd voor mantelzorgers. Besloten wordt
deze ook op de website te zetten. (Plaatselijk Belang/gemeente).

Terugblik op de jaarvergadering.
Het concept-verslag wordt zonder wijzigingen geaccepteerd en op de website geplaatst (Plaatselijk
Belang/verslagen). De inbreng voor de beheervisie is inmiddels verwerkt in een overzicht en wordt
ook op de website geplaatst (Plaatselijk Belang/dorpsvisie). Met de werkgroep wordt een nieuwe
bijeenkomst gepland om dit materiaal in de beheervisie te verwerken (21 april).
Er wordt teleurstelling uitgesproken over het aantal aanwezige inwoners, ondanks de uitgebreide
aankondiging is het aantal aanwezigen niet gegroeid. Het zijn m.n. de ouderen die de vergaderingen
bezoeken. Volgend jaar zal zo mogelijk nog uitgebreider worden aangekondigd wanneer de
bijeenkomst gehouden wordt. Opnieuw zal worden gekozen voor een programma waarbij de
inwoners een actieve bijdrage kunnen leveren.
De open inbreng van de nieuwe wijkwethouder wordt gewaardeerd.
Bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht.
Nu de aanwijzing beschermd dorpsgezicht per 1 oktober een feit zal zijn, komt ook de opstelling van
het bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht op gang. Dick Roos en Odette Noom wonen op 28
maart een bijeenkomst van de gemeente voor de betrokken PB’en bij. Zij vertegenwoordigen PB
Oranjewoud ook in een werkgroep van landeigenaren die bij de uitwerking van het plan betrokken
wordt. Jaap v.d. Zee en Rob Meijnen wordt gevraagd als adviseurs van PB bij het verdere proces
betrokken te blijven.
Dorpskrant.
De redactie van de dorpskrant is bezig met de opzet van een begroting en heeft hierover overlegd
met de penningmeester van PB. Ook zijn inmiddels afspraken gemaakt over het benaderen van
adverteerders en geïnteresseerden die nog geen lid zijn van Plaatselijk Belang. Het abonnement zal
worden aangeboden in combinatie met het lidmaatschap van PB. Ook over de bladformule is
intussen gesproken.
Vanuit het bestuur van PB zal Marjan Hoogeveen bij de dorpskrant betrokken zijn.
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Website.
De website is uitgebreid met twee nieuwe rubrieken: “voor bewoners, door bewoners” en “uit de
krant”. In de eerste rubriek kunnen alle inwoners niet-commerciële berichten of oproepen plaatsen.
In de tweede nieuwe rubriek zullen we stukjes over Oranjewoud uit de bladen plaatsen, voor zover
dat in verband met auteursrechten mogelijk is.
Afgelopen maand is de site opgeschoond. Een aantal betrokkenen wordt gevraagd hun informatie te
actualiseren. Omdat niet ieder de bestuursleden van PB kent, zullen ook zij een korte schets van
zichzelf leveren.
Tenslotte wordt het mogelijk op de website banners te plaatsen, al dan niet in combinatie met
advertenties in de dorpskrant.
Zittingsperiode bestuur.
Het bestuur van PB heeft in één keer drie nieuwe leden, waarvan twee als versterking. Dat vraagt om
een nieuw rooster van aftreden. De zittingsperiode wordt vastgesteld op 4 jaar. De secretaris maakt
een voorstel voor het rooster. Het secretariaat wordt eind maart overgedragen.
Wat verder ter tafel komt.
▪
▪
▪
▪

PB zal een vertegenwoordiger afvaardigen naar het afscheid van de burgemeester.
De gegevens in de gemeentegids Heerenveen worden aangepast.
De ledenwerfactie bij de verspreiding van ’t Wâldnijs heeft 23 nieuwe leden opgeleverd.
Op de Kon. Wilhelminaweg vinden verkeersmetingen plaats.
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