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1.

Opening van de vergadering.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Overleg met Stichting Geluidshinder.
Aanwezig zou zijn Sake Bosma. Helaas is hij niet verschenen. Onderwerpen ter bespreking waren:
-

Verkeerscirculatieplan
Meten van fijnstof
Wensen m.b.t. hogere schermen
Vragen over de stichting geluidshinder

PB neemt zelfstandig contact op met de gemeente om te overleggen over het verkeerscirculatieplan
en het planten van bomen op de geluidswal. Eerder is via wijkmanager Annie Stelma al bericht
ontvangen dat de gemeente geen gegevens over fijnstof heeft.
3. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Zie overzicht ingekomen en uitgaande stukken onderaan agenda.
Landgoedconcerten: Jochem Liemburg en Rob Meijnen zijn bij Yoram Ish-Hurwitz geweest om bij te
praten. Met instemming wordt kennis genomen van de plannen. Aandachtspunten zijn voor PB het
regelen van parkeervoorzieningen en goede voorlichting aan de omwonenden i.v.m. mogelijke
overlast.
Aanmeldingsformulier lidmaatschap PB: een nieuwe versie wordt opgenomen op de website.
Wâldknyn: overleg met de redactie over de inbreng van de voorzitter van PB. Besloten wordt vast te
houden aan het schrijven van een voorwoord door de voorzitter.
Uitnodiging van de gemeente voor een bijeenkomst op 25 november: Jochem Liemburg, Rob
Meijnen, Dick Roos en Janny Klein zullen aanwezig zijn.
Gladheidsbestrijding: Rob Meijnen en Jochem Liemburg zijn bij de gemeente geweest. De gemeente
voert een beperkte gladheidsbestrijding uit. Idee was als dorp zelf ook een aantal taken op te pakken
Dit zelf doen mag niet i.v.m. aansprakelijkheid, aldus de betrokken ambtenaar. Het bestuur zal
hierover B&W benaderen.
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4. Voortgang afspraken Brouwerslaan - Altenalaan en L. Ademalaan
Over de reconstructie van de L. Ademalaan is een eerste overleg gevoerd, met gemeente, PB en een
vertegenwoordiging van de bewoners. Dit overleg wordt vervolgd. Beeuw Ykema van de gemeente
ontwikkelt een plan.
De verkeerssituatie in de Altenalaan is opnieuw bekeken. Alleen bestemmingsverkeer toestaan lijkt
de beste oplossing. Hierover wordt overlegd met de gemeente; daarna volgt een terugkoppeling naar
de bewoners.
Speeltuin Brouwerslaan: de nieuwe belijning is geregeld; de werkgroep komt voor eind van de maand
terug op de wensen m.b.t. de uitgang van de speeltuin. Ook op de andere besproken acties komt
voor eind van de maand een reactie.
Een van de mogelijke acties voor de Brouwerslaan is het ophangen van bloembakken aan de
lantaarnpalen. Van de Kon. Julianaweg-westzijde is bericht ontvangen dat zij bloembakken willen
hebben. Deze worden besteld.
Met de gemeente is contact opgenomen over het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in de
speeltuin aan de L. Ademalaan. Als reactie is een voorstel ontvangen toestellen van de speeltuin in
de Appelhof te verplaatsen. Hierin gaan we niet mee; mogelijk worden kinderen in de Appelhof
daarmee tekort gedaan. PB wil zelf een bijdrage leveren voor de financiering van extra
speelmateriaal.

5. Terugblik bijeenkomst Kon. Wilhelminaweg, Tolhuisweg op 16 september
Het verslag van de bijeenkomst wordt goedgekeurd. Degenen die tijdens de bijeenkomst hun
mailadres hebben doorgegeven ontvangen dit verslag. Rein Soet en Rob Meijnen overleggen met de
gemeente over alle actiepunten waarbij de gemeente betrokken is. Marjan Hoogeveen en Janny
Klein nemen het voortouw bij het overleg met Antea en Anna Schotanus.
Inmiddels is een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over Thialf. De voorzitter,
Jochem Liemburg, gaat hierheen.

6. Proefboringen bij Langezwaag, gevolgen voor Brongergea
Door de voorzitter zijn schriftelijk vragen gesteld aan de gemeente over proefboringen onder
Brongergea. De gemeente was niet op de hoogte van de boringen. Antwoorden op vragen wachten
we af. Ons doel is informeren van de bewoners middels een voorlichtingsavond en nulmetingen.

7. Wandelpadennetwerk
Meerdere rappels over een beheerovereenkomst hebben geen reactie opgeleverd. Aangezien wij
niet de belanghebbende zijn bij een overeenkomst gaan we hier niet verder achteraan.
M.b.t. de bij de gemeente openstaande punten wachten we eveneens af. De reactie van Elly van
Haastert geeft geen duidelijkheid.
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8. Vervanging penningmeester en rooster van aftreden
Dick Roos is aftredend en niet herkiesbaar. Wim Swart stopt tussentijds, i.v.m. zijn verhuizing. Er
wordt een kandidaat genoemd die benaderd zal worden. Daarnaast komt er een oproep op facebook
en doet Dick Roos enige navraag. Janny Klein geeft aan dat zij najaar 2015 zal stoppen.

9. Jaarvergadering 2015
De jaarvergadering is op 24 maart in De Koningshof. Alle stukken voor de Wâldknyn moeten 13
januari ingeleverd worden. Als onderwerpen worden genoemd: verkeerscirculatieplan, culturele
hoofdstad, nieuw kunstwerk en muziekfestival Oranjewoud. Wim Swart regelt de kascommissie.
Verdere uitwerking volgt in december.

10. Acties uit beheervisie
Watertakenplan: navraag door Marjan Hoogeveen leert dat het over acties m.b.t. de Linde en
Tjonger, die geen gevolgen hebben voor Oranjewoud. Daarmee afgehandeld.
Voorwaarden bij verlening vergunningen: Janny Klein heeft de gegevens daarover teruggezocht. Deze
worden als wens naar het College van B&W gestuurd.
11. Verminderen verlichting
Van de gemeente is een schets ontvangen welke lampen er uit gingen, de voorzitter heeft hierover
een mail gestuurd met het verzoek om overleg. Dit heeft geen resultaat gehad. Besloten wordt
nogmaals een mail te sturen aan Marc Jense, met het verzoek om aanpassing, aansprakelijk stellen
van de gemeente bij ongevallen, onacceptabele situatie bij de school, bevreemding niet betrokken te
zijn in deze zaak. Vraag is ook of niet met bewegingssensoren gewerkt kan worden.
12. Meitinkers
Inmiddels is er opnieuw overleg geweest met de meitinker voor Oranjewoud en wordt er door
Caleidoscoop gewerkt aan de wijkscan. In de Wâldknyn komt weer een publicatie over meitinker en
Wâldhelp.
13. Plaatsen kunstwerk
De vergunning is aangevraagd. De welstandscommissie brengt een positief advies uit. Acties voor de
financiering zijn uitgezet. Jeen Bosma ontvangt een voorschot voor zijn werk tot nu toe.
14. Actie bloembollen
Dick Roos regelt met de gemeente het planten op 2 locaties: hoek Kon. Wilhelmimaweg bij het
bankje en rotonde in Noord.
15. Bedanken vrijwilligers
Besloten wordt voor de vrijwilligers een nieuwjaarsborrel te organiseren bij Tjaarda.
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16. Verslag en actielijst
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst: de kinderredactie van de Wâldknyn stopt. Volgende
vergadering wordt besproken hoe verder te gaan.
17. Rondvraag
PB heeft Ruth van de Hul en Anton van Veldhoven voorgedragen voor het groene lintje. Zij zijn
vervolgens uit de genomineerden gekozen en hebben het lintje gewonnen. In de Wâldknyn wordt
hieraan aandacht besteed.
De volgende vergadering wordt gepland op 11 december.
18. Sluiting
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