Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 28 juni 2016

1.Opening door de voorzitter
2.Ingekomen stukken en mededelingen
Van de email die dhr. den Otter heeft opgesteld voor de gemeente betreffende het door hem gemaakte
voorstel over de op en afritten van de A 32 wordt een copie gestuurd naar de ijsclub en de stichting
geluidshinder.
Het schoonmaken van het beeld het springend hert is door PB betaald.
3. Wijkscan dorpskracht
Op 7 juni is er een bespreking geweest over de wijkscan met vertegenwoordigers van de gemeente en
caleidoscoop. Janny Klein en Marjan Hoogeveen hebben als afgevaardigden van Plaatselijk Belang de
bijeenkomst bij gewoond. Janny Klein heeft hiervan een verslag van gemaakt. Vanuit de gemeente is dit
voorjaar een sociaal team gestart. Geschat wordt dat het nog een jaar duurt voordat dit team werkzaam is.
Het bestuur heeft nog niet een duidelijk standpunt ingenomen of hier een taak voor haar is weggelegd. Aan
het bestuur van PB wordt gevraagd vervolgopdrachten te geven aan personen om dit verder uit te werken.
Het bestuur heeft nog geen besluit genomen.
4. Heidewoud Oranjewoud
Op 21 juni is een gesprek geweest met dhr. Bangma van Talant en vertegenwoordigers van PB over de
toekomst van de locatie Heidewoud aan de van Bienemalaan.
Wij hebben besloten dat PB geen partij is voor de invulling van een eventueel nieuw te bouwen pand. Er
wordt een email naar dhr. Bangma verstuurd met dit besluit.
5. Vlag en wapen Oranjewoud.
Via de stichting Brongergea op de Kaert kwam het verzoek binnen om de vlag en het wapen van
Oranjewoud dat is ontworpen door dhr. Terluin, lid van de Fryske Ried foar Heraldyk, bij diezelfde
vereniging te registreren. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.
Er word door PB een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de bewoners van Oranjewoud een vlag te
laten bestellen.
6. Ontwikkeling Donglust terrein.
Er heeft een gesprek plaats gevonden met leden van het bestuur van PB met leden van de familie
de Beaufort over de plannen over de mogelijke invulling van het terrein Donglust.

7. Oranjewoud festival.
Het Oranjewoudfestival dat begin juni plaats vond werd als geslaagd beschouwd .
8. Glasvezel, breedband internet.
De provincie heeft nu het voortouw genomen bij de ontwikkeling van de aanleg van glasvezel in de
provincie. Wij wachten dit verder af.
9. Geocashing.
Er zijn nog geen concrete plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe route. Verdere bespreking
leden van PB met ontwikkelaars van deze routes volgen.

van

10. Voortgang inspraak A 32.
De brief die dhr. den Otter heeft opgesteld voor de gemeente is door het bestuur voor akkoord
bevonden. Er zal een copie worden verstuurd naar de ijsclub en de stichting geluidshinder.
11. Bloembollen en plantenbakken
Er zijn veel aanvragen binnengekomen voor het poten van bloembollen. Jaap neemt contact op
mevr. Ykema van de gemeente voor het realiseren van de aanvragen.
12. Informatie- en actiepunten gemeente.
Zonneparken, zijn in Oranjewoud niet te realiseren vanwege beschermd dorpsgezicht.
bomen Krukmanslaan . nog geen antwoord van de gemeente
30 km Kon. Julianaweg. nog geen antwoord van de gemeente.

13. Verslag en actielijst 17 mei 2016
Notulen zijn goedgekeurd.

14. Rondvraag
g.b.

volgende vergadering: dinsdag 6 september 19.30 bij Rob

met

