Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 26 mei 2015
1. Opening van de vergadering
Het onderwerp Puin storten op de Emmalaan wordt toegevoegd.
Marjan Hoogeveen is met kennisgeving afwezig.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen
o
o

o

o

o

o

o
o
o
o

o

De penningmeester heeft het aanmeldingsformulier voor PB aangepast en voorzien van een
begeleidende brief. De nieuwe versie wordt op de website geplaatst.
PB heeft de wijkmanager een mail gestuurd over de boswal op het terrein van de heer Visser.
Een reactie is nog niet ontvangen. Besloten wordt de gemeente een overzicht te sturen van
alle nog openstaande punten.
PB heeft het Wetterskip een zienswijze gestuurd over de verdroging. Het Wetterskip heeft
hierop een formele reactie gezonden. Eventuele verdere actie wordt volgende week
besproken met Staatsbosbeheer.
PB heeft een afschrift ontvangen van een bericht van een bewoner in Oranjewoud-West aan
de gemeente over mogelijke schade door het heien bij Thialf. Wordt vooralsnog ter
kennisname aangenomen.
Van de gemeente is informatie ontvangen over de website Heerenveen helpt en de opzet
van Buren Alert. Beide worden doorgestuurd naar de redacties van de Wâldknyn en de
website Oranjewoud-dorp.
De secretaris heeft een overzicht van openstaande acties m.b.t. de verminderde verlichting
gestuurd aan dhr. De Jong van de gemeente. Hierin zijn opgenomen de klachten genoemd
tijdens de jaarvergadering en een bewonersavond.
Bewaking van het de actie van de gemeente om bomen te planten op de geluidswal wordt
overgenomen door de stichting Geluidshinder.
Van de gemeente is nog niets vernomen over acties rond snelheidsbeperking op de A32,
toegezegd tijdens de jaarvergadering.
Via een mail heeft PB zijn zorg uitgesproken over de situatie rond Donglust en de gemeente
gevraagd in overleg te treden met de eigenaar.
De afgelopen periode ontving PB als proef een exemplaar van alle persberichten van de
gemeente. Geconstateerd is dat dit niet in een behoefte voorziet. De niet-toegespitste
berichten voorzien niet in de behoefte onze inwoners beter te informeren, omdat we alle
teksten zelf zouden moeten herschrijven. De gemeente is hierover geïnformeerd.
Vorige vergadering heeft het bestuur de door Caleidoscoop opgestelde wijkscan besproken.
Geconstateerd is toen dat de benodigde acties een professionele aanpak vragen. De
gemeente is gevraagd hierin het voortouw te nemen. De betreft zowel de communicatie
over de wijkscan als de vervolgacties. Een reactie is niet ontvangen.
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Een bewoner heeft het voorstel gedaan op de Cissy van Marxveldtlaan ter hoogte van het
Afscheidshuis een blikvanger te plaatsen. Deze suggestie is door het bestuur overgenomen.
Een verzoek is gezonden aan de gemeente.

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

Zowel voor de bewoners van de L. Ademalaan als Kon. Wilhelminaweg – Kon. Julianaweg – Van
Bienemelaan zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De aanwezigen hebben van dit overleg
een verslag ontvangen.
Van de gemeente is, via de wijkmanager, een bevestiging ontvangen dat op het terrein aan de
Kon. Wilhelminaweg (weiland) geen woningbouw is toegestaan. Het perceel valt binnen het
Beschermd Dorpsgezicht. Het bestuur heeft geen moeite met een woonbestemming voor het
terrein van Heidewoud, omdat hier in het verleden ook woningen stonden en bebouwing geen
verandering oplevert in de open – dichtstructuur. Bij Accolade wordt opnieuw geïnformeerd naar
de plannen m.b.t. de woningen in de L. Ademalaan. Het bestuur hecht er aan dat ook in de
toekomst in Oranjewoud sociale woningbouw beschikbaar blijft.
De speeltuin in de L. Ademalaan wordt na de vakantie aangepakt. Afspraken met de gemeente
hierover zijn gemaakt. Rein Soet kijkt nog naar de aanschaf van een glijbaan; max. budget €2000,-.
Hij onderhoudt het contact met de gemeente.

4. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan en Tolhuisweg
Door personele verschuivingen bij de gemeente is gepland overleg vervallen. Nieuwe
contactpersoon is mevr. Palsma. Met haar wordt op locatie een aantal knelpunten bekeken,
op 8 juni.
Over de plannen van Anna Schotanus is geen nieuwe informatie beschikbaar.
5. Plaatsing kunstwerk
De onthulling was een feestelijke, goed verlopen bijeenkomst. Er waren meer dan 100
personen aanwezig. Uiteindelijk betaalt PB €7000,- voor dit beeld. De penningmeester stuurt
Crescendo als dank voor hun bijdragen nog een gift voor het instrumentenfonds.
6. Organiseren bewonersbijeenkomst Krukmanslaan, in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Aanstaande maandag vindt overleg plaats met Dennis Benedisctus van SBB over de plannen
voor de reconstructie van de Renbaan en omgeving. Jochem Liemburg, Rein Soet en Rob
Meijnen nemen hieraan deel. Besloten wordt de bijeenkomst met de omwonenden te
verschuiven naar september.
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7. Begroting 2016
De penningmeester heeft een voorzet voor 2016 rondgemaild. Enkele aanvullingen zijn verwerkt.
Ieder gaat akkoord met deze globale opzet. Van de gemeente is een bevestiging ontvangen van de
aanvraag van subsidie voor 2016.

8. Natuur
-

-

-

De AA-school is akkoord met de organisatie van een boomplantdag na het kappen bij het
bruggetje, in september. Deze dag wordt in overleg met Staatsbosbeheer georganiseerd
in september/oktober. De voorzitter nodigt de Wâldknyn uit.
Besloten wordt het realiseren van een samenwerkingsovereenkomst voor het
wandelpadennetwerk bij de gemeente te laten. Zo nodig wil PB hand- en spandiensten
leveren, via vrijwilligers, op het terrein van het Van Harinxmabos.
De subsidieaanvraag bij de provincie voor het onderzoek van de lanenstructuur komt a.s.
maandag aan de orde in het overleg met Staatsbosbeheer
De inventarisatie op Oranjestein loopt. De stand van zaken wordt door de voorzitter
nagevraagd Jochem bij de beheerder.

9. Overname secretariaat
De secretaris heeft eerder aangegeven eind dit jaar met haar werkzaamheden te stoppen. Als
voorbereiding op de overdracht heeft zij een overzicht van werkzaamheden gemaakt.
Besloten wordt dat:
- Jochem Liemburg neemt de contacten met de gemeente over
- Rob Meijnen wordt verantwoordelijk voor de contacten met de redactie van de website
en het vullen van de agenda daarop
- Jaap Jongedijk verzorgt de coördinatie van de vrijwilligers
- De ledenadministratie hoeft niet te worden uitgevoerd door een bestuurslid. De
voorzitter benadert hiervoor een dorpsgenoot. Binnen het bestuur wordt nog gekeken of
deze administratie vereenvoudigd kan worden.
- Janny Klein blijft artikelen verzorgen voor de Wâldknyn
- Voorbereiding van vergaderingen en correspondentie blijft de taak van de nieuwe
secretaris
- Over bewonersbijeenkomsten worden per keer afspraken gemaakt
- De secretaris vraagt na of nog iemand belangstelling heeft voor de verslagen gemaakt in
aanloop naar de dorpsvisie en de opzet van een beheervisie. Zo niet, dan worden deze
vernietigd en blijven alleen de uiteindelijke documenten bewaard.
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10. Acties uit beheervisie
Van Hanneke Huisman van de gemeente is bericht ontvangen dat het wandelpadennetwerk
ZuidOost Friesland nog niet is afgerond en daarmee evenmin de besluitvorming over het
aanbrengen van QR-codes of de ontwikkeling van een app met informatie over
bezienswaardigheden onderweg. Planning is dat een en ander voor de zomer wordt afgerond. De
secretaris neemt contact op met de nieuwe verantwoordelijke bij de gemeente.
Voor het plaatsen van fietsenrekken is een voorstel ontvangen van de gemeente. Onduidelijk is
nog waar deze rekken zullen komen. PB wil er graag meer dan in het verleden en in ieder geval bij
de parkeerplaatsen. We zijn dan ook bereid bij te dragen in de kosten.

11. Verslag en actielijst 1 april 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de actielijst:
-

Wordt besloten het onderwerp gladheidsbestrijding voorlopig te laten rusten
Wordt geconstateerd dat de gemeente niets doet met de wens op de Kon. Julianaweg de
30 km-zone door te trekken. Is het mogelijk het bord bebouwde kom verderop te zetten?
Wordt besloten geen zelf geen actie ten ondernemen voor het storten van puin in de
Emmalaan. Wel wordt deze wens bij de gemeente gemeld.
Is geconstateerd dat geen actie nodig is m.b.t. de bomen aan de B. Oostingweg.

-

12. Rondvraag
•
•
•
•

De pc van het secretariaat krijgt een upgrade.
De Wâldknyn heeft een klein positief saldo. Het is aan de redactie hoe dit geld te
besteden.
Het afscheid van de afgetreden bestuursleden wordt eind augustus gehouden bij de
voorzitter
Datum volgende vergadering: 26 aug. 19.30 bij Janny Klein (voorbehoud Rein Soet)

13. Sluiting
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