Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 6 december 2016

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen Ingekomen en uitgaande stukken.
. twee stagiaires van de gemeente onderzoeken functioneren van de gemeente t.o.v. de plaatselijke
belangen.
. In voorjaar 2017 gaar er een uitnodiging naar alle verenigingen de school voor een bijeenkomst.
. Mail van de voorzitter van PB Mildam dhr. Nijlunsing over paaltje in Bieruma Oostingweg wordt niet
ondersteund door PB Oranjewoud.
. Subsidieaanvraag over het lanenproject is afgewezen door de provincie. Wordt nu opnieuw aangevraagd
met hulp van de gemeente en de provincie
. Mail van dhr. Hein van Vliet over renbaanpad in Tentbos zal worden besproken met Staatsbosbeheer op
bijeenkomst op 9 december.
. Mail over verlichting prins Bernhardweg zal worden besproken met B. en W op bijeenkomst 13
december.
. Kennis maken met bestuur scouting. Dhr. en mevr. Messie en dhr. H. de Vries, nieuwe bestuursleden
van scouting Heerenveen zijn gekomen om kennis te maken met bestuur PB en toelichting te geven op hun
plannen.
Zij deelde mede dat het scoutinggebouw niet meer wordt gehuurd door Talant. Zij willen het niet meer
verhuren aan particulieren voor feesten e.d. dit i.v.m. overlast voor de buurt. De bedoeling is om het meer
te verhuren aan bedrijven voor vergaderingen e.d. Ook wordt het terrein geschikt gemaakt voor verhuur aan
andere scoutinggroepen. Op 11 februari 2017 organiseren zij de Baden Powell wandeltocht in Oranjewoud.
3. Voorbereiding jaarvergadering 2017
De taken zijn verdeeld onder de bestuursleden voor de voorbereiding.

4. Vervolg opdracht wijkscan / stoppen Waldhelp.
Er zijn geen vervolgopdrachten gegeven voor de wijkscan.
De drie dames die samen de Waldhelp vormden hebben aangegeven om er mee te stoppen. Dit vanwege de
verhuizing van een der dames en er is wordt te weinig beroep op hun gedaan. Het bestuur heeft besloten
om geen vervolg aan de Waldhelp te geven.
5. Buurtapp.
Het bestuur heeft besloten dat in de eerstvolgende Waldknyn een artikel komt over de whatsapp groep dat
iedere straat voor zich het moet organiseren. Sommige straten hebben dit al. Eventueel kan dan nog een
bord bij de gemeente worden aangevraagd.
6. Bijeenkomst Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan.
Louwina en Rob zijn bij de bijeenkomst geweest. In voorjaar 2017 komt weer een bijeenkomst.
7. Glasvezel bijeenkomst op 28 november provinciehuis.
Jochem en Rob zij hier geweest. De provincie heeft nieuwe plannen voorgesteld om d.m.v. achtergestelde
leningen partijen te doen inschrijven om glasvezel in de witte gebieden aan te leggen. Wordt vervolgd.
8. Voortgang geocashing.
Peter en Jaap hebben een route uitgezet en deze route naar geocasher ontwerper gestuurd. Wordt vervolgd
9. Bloembollen.
Jaap is met de gemeente in gesprek over het realiseren van de plannen. Komt ook een artikel van Jaap in de
website.
10. Vrijwilligersavond .
Wordt gehouden op 3 februari 2017 in Tjaarda
11. Informatie en actiepunten gemeente, verslag overleg met de wethouder op 11 november.
Op 11 november is o.a. met de wethouder gesproken over de op en afritten A32.
Hondenpoepbakken kunnen in Noord worden neergezet in overleg met dhr. Kromkamp van de gemeente.
12 A32.
De bijeenkomst op 29 november is afgelast. Er worden nu eerst weer nieuwe plannen gemaakt om te kijken
of realisatie mogelijk is zonder verkeerslichten. Wordt vervolgd.
13. Hotel van der Valk
De familie van der Valk heeft aangekondigd een hotel te willen realiseren in Oranjewoud Noord.

14. L.A. laan en Wilhelminaweg.
Wegens faillissement van de aannemer Bastiaans ligt het werk stil. De gemeente is bezig met het zoeken
naar oplossing. PB stelt Euro 250,- beschikbaar voor de feestelijke opening van de nieuw aangelegde
straten.
15. Beheer informatiebord.
Jaap neemt contact op met Dik Roos over het beheer van het bord.
16. Stichting Belvédère.
Jochem heeft plaats genomen in het bestuur
17. Rondvraag.
G.B.

Volgende vergadering dinsdag 17 januari 19.30 uur bij Rein.

Na de sluiting heeft dhr. Geert Bosman een presentatie gegeven die hij ook op de jaarvergadering zal
houden over het plan Feanetië.

