Verslag bestuursvergadering Plaatselijk Belang op 6-9-2016
Locatie Jochum Liemburg
Aanwezig : Jochum, Rein, Peter en Jaap
Verhinderd : Rob en Louwina (ter kennismaking nieuw bestuurslid).
1 Opening
2 mededelingen/ingekomen stukken :
X Overlijden dhr. Van Seyen
X F.Bangma afgemeld inzake Heidewoud
X presentje/bijdrage voor vrijwilliger
X bijdrage buurt BBQ inmiddels afgehandeld
X Woudhulp E 100,-- p/j zelf te besteden. 1x per jaar verantwoording aan Rein/Ellen
X nieuw bestuurslid Lowine Wijma komt evt voor kennismaking (niet geweest)
X Tres E 100,-- aanpassing webside. Rein heeft fiat gegeven
X voetbaldoel netten L.Ademalaan. geluidshinder aangebtacht door Gorter/ de Wit
X t.k.g. kultuurbeleid Heerenveen gecanceld
X verzoek Herdy Oosterbaan inz. Koffieplein. PB stelt inprincipe 1 x bedrag E 50,-- beschikbaar.
X gasboring Vermillia tkg
X 7-9-2016 Jochum en Peter gaan naar bijeenkomst met omliggende PBs
3 wijkscan Jannie en Marian contacten met Jochum
4 werkgroep beheer LANEN 6 van de 10 hebben gereageerd echter de medebepalende personen
hebben niet gereageerd…..wordt vervolgd?
5 buurt whattapp Jochum neemt contact op met Yvette
6 vlag Oranjewoud offertes opvragen voor een vlag 70 bij 100 cm. Komt vermelding in
decembernummer DORPSKRANT
7 kabel/breedband internet wordt een nutsvoorziening 2018-2020. Maximale kosten E 15,-- per
maand. Aanleg via kabel-noord
8 Geo cash Peter/Jaap nemen nogmaals contact op met Roel. Tevens zullen genoemden omkijken
naar 2 of 3 lokaties.
9 A32 van Ijsbaan geen terugkoppeling gehad. 14 sept bijeenkomst in A.L.S. naar leden van PB een
info. Peter en Jochum bezoeken deze bijeenkomst. Respons Cees den Otter ?
10 bloembollen aktie Jaap. Contact met Beeuw Ykema van gemeente max. besteedbaar bedrag
E.500,--. I.v.m. herinrichting L.Ademalaan dit jaar hierin niet betrekken.

11. * 6-9 bewoners L.Ademalaan brief van gemeente ontvangen. * zonnepark t.k.g. *idem mail
Annie Stelma PB + wijkraden * geen bericht ontvangen van A.S. over –bomen Krukmanslaan -30 km
Julianaweg – boswal Visser-hondepoep ijsbaan. Jochum neemt contact hierover op met Annie S en
met Hans Broekhuizen !!! verder tkg de volgende punten, Pits bijeenkomst 14-9 in Nieuwehotne,
ECO TAP. Verder wordt de afspraak met de ijsclub e.a. instanties voorlopig uitgesteld.Jochum.
12 vorig verslag wordt goed gekeurd met dankzegging aan de notulist
13 aktielijst punt 8 inzake Heide is afgehandeld. Toevoegen: Jaap informeert naar netten op SKW tbv
L.Ademalaan
14 rondvraag; Peter : heeft vragen gehad of sluiting speeltuin Tjaarda bekend was bij PB. Ja dus.
Rein: een bankje in speeltuintuintje Ademalaan voor ouders , pakes en beppes en andere
liefhebbers. Jaap: welk bestuurslid van PB heeft, door zeer kordaat optreden, ervoor gezorgd dat
de opening van een mini-camping naast perceel 10 aan de Marijke Muoiwei is verijdeld?? Bekend is
dat in 1e instantie werd gedacht dat er een groep zigeuners was gesignaleerd echter dit bleek
gelukkig niet zo te zijn. Navraag heeft uitgewezen dat het een aktie was van een gerespecteerd buurt
bewoner. We praten er maar niet meer over.

Het bestuur heeft besloten een subsidieaanvraag van € 10.000.- in te dienen bij het Iepen
Mienskipsfûns Fryslân voor het opstellen van een beheersvisie en beheersplan voor de
lanen en de boom beplantingen in Parklandschap Oranjewoud. Jochem Liemburg heeft de
aanvraag namens het bestuur ingediend.

Volgende vergadering omstreeks 10-11-12 oktober.
(Jaap zal door afwezigheid schitteren ivm 3 overwinteringsweken in Portugal)
Verslag opgemaakt door Jaap Jongedijk

