Verslag van de bestuursvergadering 26 januari 2016

1.Opening van de vergadering door de voorzitter

2. Kennismaking met Sandra Talsma en Kees den Otter.
Sandra Talsma eeft vroeger bij Friesland Campina als secretaresse gewerkt en heeft nog niet
definitief besloten om bestuurslid te worden, beslissing zal ze komende tijd laten weten.
Kees den Otter is verkeersdeskundige bij Arriva en wil voor PB in de werkgroep A32 toetreden en PB
adviseren over verkeerssituaties. Hij wil niet in het bestuur.
3. Voorbereiding jaarvergadering
Het jaarverslag en het financieel overzicht worden goed gekeurd. Het jaarplan 2016 is besproken en
wordt door Marjan verder vastgelegd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Samobiel: geen actie
Subsidiemogelijkheden: geen actie
Mail van Ruth v.d. Hul over 30 km Kon. Julianaweg wordt door voorzitter op 9 februari in overleg
met wethouder meegenomen.
5. Voortzetting secretariaat
De notulen worden roulerend in de toekomst gedaan. Verder geen afspraken gemaakt.
6. Voortgang L. Ademalaan en Kon. Wilhelminaweg.
De werkzaamheden zullen deze zomer starten, alle bewoners hebben brief van gemeente hierover
gehad.
7. Voortgang afspraken Brouwerslaan, Altenalaan en Kon. Wilhelminaweg.
Rob Meijnen heeft met medewerking van de kinderen van Marjan brief aan alle bewoners
Altenalaan bezorgd, dat Plaatselijk Belang geen verdere actie zal ondernemen om verkeerssituatie bij
gemeente verder aan te kaarten, dit i.v.m. uitslag enquête die onder bewoners is gehouden.

Mevr. Palsma heeft gereageerd op email d.d. 11 november 2015:
Het onderhoud aan de Kon. Wilhelminaweg zal na maart 2017 starten. Het gewenste stopbord op de
uitrit van Anna Schotanus naar Kon. Wilhelminaweg moet door Anna Schotanus zelf worden
geplaatst aangezien dit particulier terrein is.
De ligging van de ingang van Anna Schotanus was nog niet bij Tom Tom aangemeld, zal binnenkort
gebeuren.
De verkeersintensiteit-meting van de Kon. Wilhelminaweg zal in maart 2016 plaatsvinden. De uislag
zal aan ons worden doorgegeven.
8. Natuur
Werkgroep lanen voortgang.
Jochem Liemburg heeft contact gehad met dhr. Bertus de Jong van de provincie Friesland over
eventuele subsidie. In februari 2016 meer informatie hierover.
overleg wandelpadennetwerk : wordt op 9 februari met wethouder besproken.
zonneweides, idem
9. Wijkscan
Marjan Hoogeveen en Jannie Klein hebben overleg gehad met Annie Stelma en Daniel Pit van
Caleidoscoop. Besloten is dat er een gezamenlijk overleg komt met alle organisaties in Oranjewoud
waarbij de problemen van de inwoners van Oranjewoud worden besproken
10. Geocashing
Peter Bijlsma en Jaap Jongedijk zullen dit verder regelen met de ontwerpers van de routes.
11. Actie uit beheervisie.
Plaatsing van palen met plastic zakken voor uitwerpselen honden meenemen naar overleg
wethouder .
fietsenrekken, idem
12. Actiepunten gemeente
Op 9 februari in overleg met wethouder Broekhuizen worden meegenomen de volgende punten:
Boswal Visser
Blikvanger afscheidshuis
Bebordingsplan wandelpaden
30 km Kon. Kulianaweg
Start werkgroep A32

Plaatsing fietsenrekken
Aanleg zonneweides
Brief d.d. 01-12-2014 van gemeente over zwerfafval, dit punt is door Rein Soet bij rondvraag
ingebracht.
Van wie is bordje op brug Prinsenwijk met gedicht erop, dit i.v.m. poëzieroute
Speeltoestellen Tjaarda naar Overtuin?

13. Verslag en actielijst 8 december 2015
Wetterskip, waterbeheerplan Tjonger, Jochem Liemburg heeft zienswijze ingediend over waterpeil
natuurgebied Oranjewoud en als antwoord gekregen dat grondwaterpeil omhoog gaat. zie blz 39 van
www.wetterskipfryslan.nl/tjonger.
Bestuur stichting Belvedere.
Jannie Klein heeft dhr ? gevraagd om hierin plaats te nemen, die heeft het in beraad.

14. Rondvraag
Jochem, Speeltoestellen Tjaarda: naar overleg 9 feb.
Rein, zwerfafval: idem
Jaap, bouwverkeer vlak naast beeldje, Rob neemt contact op met Dik Roos.

Volgende vergadering
16 maart 19.30 bij Jochem

