Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 24 november 2010.
Herziening dorpsgrens.
Er is een brief ontvangen van de gemeente met een afwijzing van het verzoek om herziening van de
dorpsgrens aan westelijke zijde. PB heeft hierop schriftelijk gereageerd; wij kunnen ons niet vinden in de
argumenten. Deze brief is ook naar de fracties in de gemeenteraad gezonden. Vanuit de werkgroep die
destijds het voorstel voor de grenswijziging heeft opgesteld wordt contact gezocht met de wethouder.
Herinrichting Koningin Julianaweg.
Door enkele inwoners zijn na de informatiebijeenkomst aan de gemeente suggesties gestuurd om de
plannen aan te passen. Deze zullen niet meer tot wijziging van de plannen leiden. Door PB zijn suggesties
aangedragen om alsnog aangepaste verlichting te realiseren. Onduidelijk is nog of de gemeente hiermee
instemt.
Uitbreiding Museum Belvédère
Jan Wagenmakers vertegenwoordigt PB in de werkgroep uitbreiding museum. Hij heeft het bestuur
bijgepraat over de plannen. PB had al eerder ingestemd met de geplande uitbreiding met enkele paviljoens,
o.a. op het terrein van Luilekkerland. De nieuw geplande uitbreiding van het hoofdgebouw levert ook geen
bezwaren op. T.a.v. het paviljoen bij Luilekkerland wordt wel aandacht gevraagd voor een goede regeling
voor het parkeren en voor aangepaste verlichting. Eventuele uitbreiding aan de overkant van de
Woudsterdyk kan niet op instemming rekenen. Plezierig is te constateren dat eerdere plannen voor
uitbreiding in de bossen m.n. door verzet van PB van de baan zijn. De nieuwe plannen worden in 2011
verder uitgewerkt.
Herstel haag begraafplaats Brongergea.
Van de protestantse kerk Heerenveen is bericht ontvangen dat de haag begin 2011 zal worden hersteld.
Recreatievisie voor Oranjewoud.
In het kader van de dorpsvisie is eerder een opzet gemaakt voor een recreatievisie voor Oranjewoud. Hierin
staat beschreven hoe we aankijken tegen de ontwikkeling van de recreatie, de combinatie met natuurbeheer
en de spreiding van activiteiten en groepen. Door de werkgroep Borg is deze notitie geactualiseerd. De
notitie zoals die er nu ligt is door het bestuur goedgekeurd. De werkgroep Borg is gevraagd op basis hiervan
een actieplan te maken voor het komende jaar. Ook wordt de notitie aangeboden aan de gemeente, als
verdere uitwerking van de dorpsvisie m.b.t. een voor Oranjewoud belangrijk onderwerp. Plezierig was
overigens om te constateren dat diverse wensen die in de recreatievisie zijn genoemd, al in gang zijn gezet.
Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het Kuierke en de opname van het oude kerkenpad in het project
Oude Paden – Nieuwe Wegen.
Stichting landgoedconcerten.
Het bestuur heeft contact gehad met de nieuwe stichting Landgoedconcerten. De geplande kleinschalige
concerten en een kamermuziekfestival op de landgoederen passen in de recreatievisie. PB is dan ook blij met
deze nieuwe activiteit. Aankondigingen worden opgenomen op de website van Oranjewoud.
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Parkeerplaats Oranje Nassaulaan en parkeerverbod Oranjewoud-Noord.
PB heeft deelgenomen aan een informatiebijeenkomst van de gemeente over parkeerbeleid en
verkeersontwikkeling in de komende jaren. Hier is meegedeeld dat de geplande parkeerplaats aan de
Oranje Nassaulaan er niet komt, nu de uitbreiding van het stadion niet doorgaat. De procedure voor het
bestemmingsplan waarin deze tijdelijke parkeerplaats mogelijk wordt gemaakt, wordt wel afgerond. Tijdens
dezelfde bijeenkomst is gemeld dat de gemeente op een aantal plaatsen parkeerverboden gaat invoeren,
om de overlast door bezoekers van het Abe Lenstrastadion te verminderen. Zo’n verbod komt er o.a. in
Oranjewoud-Noord.
Aangekondigd is ook de ontwikkeling van een oostelijke rondweg, wijziging van op- en afritten en de aanleg
van een nieuwe rotonde bij het benzinestation in de Oranje Nassaulaan. Begin 2011 komt over de plannen
meer informatie beschikbaar.
Dorpskrant.
Overleg op de opzet van een dorpskrant tussen PB, feestcommissie en redactie loopt nog. Naar de mening
van PB zijn de plannen nog onvoldoende uitgewerkt, om een budget te willen toekennen. Het gaat daarbij
niet om de inhoud van de krant, maar om de organisatie rondom de krant en het waarborgen van
continuïteit. Over deze punten wordt met de redactie verder overlegd.
Een advertentiebeleid is in ontwikkeling. Daarbij worden de dorpskrant, activiteiten van de feestcommissie
en website in samenhang bekeken.
Omtinkers.
De werkgroep omtinkers heeft op haar inventarisatie een verheugend aantal reacties gehad, zowel van
inwoners die andere willen ondersteunen, als van bewoners die op een bepaald terrein hulp willen. Op 16
december wordt met de betrokkenen een vervolgbijeenkomst gehouden in De Koningshof.
Huisnummerbordjes.
Alle inwoners ontvangen een aanbod voor de aanschaf van reflecterende huisnummerbordjes. De
aanbieding wordt in december huis aan huis verspreid, samen met de aankondiging voor het
kerstboomgooien.
Nieuwe gezichten.
PB is verheugd dat opnieuw 2 inwoners bereid zijn een actieve rol te gaan spelen voor het dorp.
Ildy van Boetzelaer-Gulyas, Krukmanslaan, zal Lolke Eyzenga opvolgen als trekker van de werkgroep Borg.
Dhr. J.D. Drost, Koningin Julianaweg, zal namens Oranjewoud zitting nemen in het landschapsfonds.
Volgende vergadering.
De volgende vergadering van het bestuur van PB wordt gehouden op 12 januari 2011.
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