Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 26 augustus 2015

1. Opening van de vergadering
Rein Soet en Jaap Jongedijk hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De Wâldknyn wordt
toegevoegd aan de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Zie overzicht ingekomen en uitgaande stukken
onderaan agenda.
o

Jaarvergadering 2016
Als datum wordt vastgesteld 22 maart 2016. De secretaris reserveert de Koningshof en
informeert de wijkmanager/wethouder over de datum. De stichting Lânskipsfûns
Oranjewoud Ketlik heeft verzocht tijdens deze vergadering een presentatie te mogen
verzorgen. De voorzitter overlegt met de secretaris van de stichting over de invulling daarvan.
Marjan Hoogeveen meldt dat zij volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar is.

o

Tijdens de jaarvergadering is een suggestie gedaan voor een kano-/vissteiger: Jochem
Liemburg en Rob Meijnen overleggen met Staatsbosbeheer over de mogelijkheden.
Door dhr. De Wolff, Tjaarda, is gevraagd te kijken naar het opknappen van het Springend
hert (beeld op de hoek Kon. Wilhelminaweg). Het bestuur is hierover positief. Rondom het
beeld zou, met behoud van de bloembollen, grint kunnen komen en er zou een gedicht
geplaatst kunnen worden (zie poëzijpaad). De voorzitter overlegt met Hendrik Kromkamp van
de gemeente.
Van Accolade is bericht gekregen dat er aan de L. Ademalaan huurwoningen blijven
(vervangende nieuwbouw). PB heeft hierin verder geen rol.
Friesland op glas. PB wil het initiatief om te komen tot een glasvezelnetwerk ondersteunen.
Er verschijnt een artikel in de Wâldknyn en de voorzitter neemt contact op met de
organiserende stichting.
PB doet niet mee aan de actie “Groen verbindt” van het Oranjefonds.

o

o
o

o

3. Voortgang afspraken L. Ademalaan en Kon. Wilhelminaweg. Kon. Julianaweg en Van Bienemalaan
-

Inrichting speeltuin L. Ademalaan. De voorgestelde glijbaan wordt door de gemeente niet
goedgekeurd. De voorgestelde alternatieven komen incl. btw op meer dan €3000,-. Dat vindt het
bestuur teveel. De gemeente geeft aan dat er externe subsidiemogelijkheden zijn. Overlegd
wordt met de gemeente en de straat over hoe verder te handelen. Het bestuur heeft eerder
besloten max. €1500,00 te willen bijdragen.
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-

-

Van de gemeente is een bevestiging ontvangen dat aan de Kon. Wilhelminaweg geen
woningbouw mogelijk is. De percelen vallen binnen het Beschermd dorpsgezicht. De secretaris
verzorgt een melding hiervan in de Wâldknyn.
Over de herinrichting van de L. Ademalaan is geen nieuws te melden. Van de gemeente is nog
geen uitwerking van de plannen ontvangen.

4. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan en Tolhuisweg
-

-

mw. Palsma, gemeente, heeft de situatie ter plekke met PB bekeken. Afspraken zijn vastgelegd in
een verslag van haar hand.
Anna Schotanus, Marjan Hoogeveen belt eind september om te informeren naar de voortgang
van de verbouwingsplannen.
Van Job Zijlstra is een mail ontvangen over de uitgang van de speeltuin in de Brouwerslaan en
bloembakken. Hendrik Kromkamp, wijkbeheerder, heeft een akkoord gevraagd met de
voorgestelde uitgang. Rob Meijnen neemt contact op met dhr. Zijlstra en de wijkbeheerder over
de uitgang. Navraag leert dat er nog bloembakken beschikbaar zijn. Beeuw IJkema (gemeente)
heeft deze gereserveerd.
Er is 30 km op de weg geschilderd op de Kon. Wilhelminaweg westzijde. Deze actie is daarmee
afgerond.
Rob Meijnen schrijft een artikel voor de Wâldknyn over de voorgestelde en gerealiseerde acties.

5. Natuur
-

Organisatie boomplantdag na kappen bij bruggetje, samen met AA-school. Navraag datum
gedaan bij Staatsbosbeheer, nog geen reactie. Jochem Liemburg bewaakt.
Werkgroep lanen is uitgesteld omdat het plan nog niet klaar was. Planning: 14 september
overleg.
Subsidieaanvraag onderzoek lanenstructuur. Afspraak: eerst een totaalvisie maken, dan per
gebied verder invullen, hier is vanuit de werkgroep contact over met de provincie.
Inventarisatie van de bomen op Oranjestein is gereed, komt 14-9 aan de orde.
Een bijeenkomst voor de Krukmanslaan e.o. gaat niet door, omdat het plan door Staatsbosbeheer
(SBB) opgeschort is.
Waterbeheerplan, ligt nog bij SBB. Er is nog geen bericht van het Wetterskip over de inspraak.

6. Poëzijpaad,
PB heeft een verzoek ontvangen tot ondersteuning van een initiatief voor een Poëzijpaad. Het
bestuur staat hier positief tegenover. Voorgesteld wordt ook samenwerking te zoeken met de
werkgroep Vorstelijk Oranjewoud. Mogelijk een idee voor een presentatie tijdens de jaarvergadering.
Jochem Liemburg neemt contact op met de initiatiefnemer. Aandachtspunt: blijven de gedichten
leesbaar?
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7. Toekomst uitkijktoren Belvédère
PB wil het gesprek aangaan met de stichting Belvédère over de toekomst van de stichting, op hun
verzoek. Gedacht wordt aan een vorm met SBB, museum Belvédère, Tjaarda, Brongergea en Oud
Heerenveen. Een overleg wordt gepland. Helaas heeft Oranjewoud geen ondernemersvereniging die
betrokken kan worden.
8. Acties uit beheervisie
o

o

Bebordingsplan (zou worden opgenomen in wandelpadennetwerk) en QR-codes of
informatieborden (zou worden opgenomen in wandelpadennetwerk). De secretaris heeft
contact gehad met Jildau Wiersma van de gemeente. Deze onderwerpen moeten nog
opgepakt worden in het kader van het Wandelpadennetwerk ZO-Friesland. Jildou bewaakt
de voortgang.
Honden: de gemeente wordt gevraagd om een uitlaatplek bij de ijsbaan. Actie secretaris.

Met deze onderwerpen zijn de acties uit de beheervisie afgerond. Een deel is gerealiseerd, andere
punten zijn achterhaald of onbereikbaar gebleken.

9. Actiepunten gemeente
Bij de gemeente staat nog een groot aantal actiepunten open. Helaas wordt een deel van de mails
helemaal niet beantwoord of afgedaan met een verwijzing naar regels. Voortgang is daardoor amper
te melden. Om daarin verandering te brengen stelt PB voor in het najaar een overleg met wethouder
en wijkmanager te organiseren.
Stand van zaken:
-

-

Fietspad Pr. Bernhardweg. Herhaaldelijk wordt vanuit de gemeente aangegeven dat dit fietspad
zou moeten verdwijnen. Dit ondanks eerdere toezeggingen aan PB. Opheffing is voor PB niet
bespreekbaar. Naar aanleiding van mails van een van de inwoners, met aansprakelijkstelling van
de gemeente bij ongevallen, is nu toegezegd het meest noodzakelijke onderhoud uit te voeren.
Boswal haaks op de noord-zuidlijnen in het open gebied. Geen reactie ontvangen op vragen
hierover.
Plaatsen van een blikvanger op de Cissy van Marxveldtlaan en onderhoud van het riet in Noord:
geen reactie ontvangen
Aanpassen van de snelheid op de Kon. Julianaweg (laatste deel): niet in behandeling genomen
Inzichtelijk maken van de kaarten van Vermillion m.b.t. gasboringen en bodemdaling: teruggelegd
bij Vermillion, in strijd met eerdere afspraken met de gemeente
Terugbrengen snelheid A32 en start werkgroep A32: geen informatie
Wijkscan: de gemeente heeft aangegeven hierover in het najaar in overleg te gaan.
Donglust. PB heeft bij de gemeente haar zorgen geuit over de toekomst van Donglust. Inmiddels
heeft op initiatief van de eigenaren een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en eigenaren
over de toekomstmogelijkheden. De gemeente heeft de eigenaren de suggestie gedaan PB te
betrekken bij de vervolggesprekken. Dit heeft nog niet geleid tot een uitnodiging.
3

-

Verlichting: PB heeft een aantal plekken aangegeven waar de verlichting ontbreekt of
ontoereikend is. Helaas is de reactie vanuit de gemeente onbevredigend. Geen van de gemelde
knelpunten wordt aangepakt.

10. Bestuur
o Verzorgen van de ledenadministratie blijft de penningmeester doen. Enkele dorpsgenoten
wordt ondersteuning gevraagd bij de vereenvoudiging van de opzet.
o 6 oktober is de volgende redactievergadering van de website. Janny Klein en Marjan
Hoogeveen gaan hierheen.
o Waldknyn: Er komen meer bladzijden met kleur en druk op ecopapier. Dit kan binnen de
begroting door enkele nieuwe advertenties. De deadline voor inlevering van kopij is 9
oktober.
11. Verslag en actielijst 26 mei 2015
Het verslag wordt goedgekeurd; de actielijst doorgenomen. De secretaris heeft opnieuw contact
gehad met Jildou Wiersma over de plaatsing van fietsenrekken. Zij wordt uitgenodigd voor een
rondgang langs de beoogde locaties.
12. Rondvraag
•
•
•
•

Een uitnodiging is ontvangen van de stichting Geluidshinder over evt. opheffing. Rein Soet
woont de bijeenkomst bij.
Resterende kalenders: nieuwe bewoners zullen een exemplaar ontvangen
Gevellocatie: Jochem Liemburg doet navraag naar de stand van zaken
De laptop van de secretaris is opgelapt. Voor volgend jaar wordt een nieuw (2dehands)
exemplaar op de begroting opgenomen. Upgraden van de huidige laptop is niet meer mogelijk.

13. Sluiting
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