Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 12 juli 2017
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Opening en aanvulling op agenda
De voorzitter opent de vergadering. Bij afwezigheid van Rob Meijnen maakt Jan de Haan deze keer de
notulen.
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Ingekomen - en uitgaande stukken, mededelingen.
A.
B.
C.

Mail 26-05-2017 & 30-05-2017 geluidsoverlast Hemelvaartsdag “Alexander Smit”: vka
Mail 30-05-2017 buurtkracht helpt bij samen energie sparen “Annie Stelma”: vka
Mail 19-05-2017 vrienden Oranjewoud festival “Dineke Hoekstra” “Rein”: zie verslag 15 mei, zijn tevens uitgenodigd
voor gezamenlijk overleg 10 oktober
D. Mail 31-05-2017 Herdi Oosterbaan/ dorpskrant: wordt aan gewerkt
E. Mail 11-06-2017 Wâldsterjûn: attentie geregeld
F. Mail 5-06-2017 periodiek overleg tussen de besturen van de verschillende verenigingen en clubs binnen Oranjewoud.:
Jochem heeft uitnodiging verzonden aan de diverse verenigingen en datum ingepland (10 oktober). Voorstel is om als
locatie De Koningshof te gebruiken. Een ieder wordt verzocht na te denken over invulling agenda.
G. Mail 5-06- 2017, 6-06-2017 verkeerssituatie Julianaweg: vka
H. Mail 9-06-2017 Norwell Outdoor Fitness in Oranjewoud “Jochem”: Idee/initiatief wordt als positief ervaren, Jochem
neemt contact op met Annie Stelma om nadere info hierover, zoals onderhoud, locatie etc.
I. Mail 13-06-2017 vervolg houtoogst 2017 in Veenwijk en Reigersbos “Anton van Veldhoven”: het bestuur concludeert dat
men in deze kwestie geen partij is en zal de reactie dan ook niet mee ondertekenen.
J. Mail 13-06-2017 Dooper Lezingen maakt bekend “Wiebe Dooper, cultuurhistoricus”: vka
K. Mail 14-06-2017 nieuwe buren “Trijn Hooghiem”: vka. Jaap is contactpersoon.
L. Mail 15-06-2017 brief aan nieuwe inwoner “Annie Stelma”: Peter zal Annie Stelma antwoorden inclusief enige
kanttekeningen aangaande de tekst.
M. Mail 19-06-2017 NIEUWSFLITS – juni 2017: vka
N. Mail 5-07-2017 Oranjestein /overlast damherten “Jochem”: Jochem neemt contact op met Jacob Drost. Vanuit SLOK zijn
ook de nodige opmerkingen aangaande de schade die ontstaat.
O. Mail 5-07-2017 Dorpsfeest 40ste keer , financiële ondersteuning: Rein neemt contact op met Auke van der Veen
P. Mail 12-07-2017 Kamerverhuur “Annie Stelma”: vka Peter bericht Annie Stelma dat het bestuur geen gevolg geeft aan
deze oproep
Q. Mail 12-07-2017 Vlaggetjes Dorpsfeest “Aleid Huisinga”: vragen via Helga
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Vervolgopdracht wijkscan
A Rekening Caleidoscoop: Is afgehandeld.
B Vervolgbijeenkomst ouderen en eenzaamheid: Hoe hier bekendheid aan te geven. Er is nog geen
vervolgactie geweest, evt. bezoekers zelf activiteiten aandragen? De huidige activiteiten,
koffieochtend etc. staan op de website vermeld.
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Gemeentelijk verkeer en vervoersplan

Lawaaimetingen van de afgelopen jaren zijn niet terug te vinden. De conceptbrief van Louwina wordt behandeld,
het volgende wordt besloten:
Blad 1 tekst handhaven, Blad 2 wordt aangepast, ook mede door het niet het kunnen vergelijken met recente
metingen. Blad 3 toevoegen bij inspraakreactie punt 5, het eventueel plaatsen van bloembakken.
Besloten wordt, om reden dat ze niet relevant zijn aangaande de snelheid, de punten 2.b.3 tm 2.b.5 te laten
vervallen zo ook de slotconclusie op blad 4.
1
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Website PB

De websitecommissie is enthousiast hiermee aan de slag gegaan. Marieke en Helga hebben hun training hiervoor
achter de rug. Zaak is nu om het bij de leden en verenigingen bekend te maken dat er een nieuwe site is.
6

Publicatiebord verplaatsen

Annie Stelma heeft hierover contact gehad met H. Kromkamp, hij is momenteel afwezig, zaak loopt nog. Voorstel
is om bord op de kruising Koningin Julianaweg/Lollius Ademalaan te plaatsen naast de brievenbus.
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Voortgang Geocaching en glasvezelaanbieder.

Geocaching “route” is gedaan door een delegatie van PB en men vond het een leuke opzet. Jaap en Peter zorgen
voor een attentie voor Roel van der Bij die e.e.a. heeft bedacht cq uitgewerkt.
De mailing van de glasvezelaanbieder wordt ter kennisgeving genomen.
8

Beheerplan lanen

Er zal een plan van aanpak moeten worden gemaakt met het beschikbaar gestelde geld. Of er vanuit dit budget
ook daadwerkelijk al een begin kan worden gemaakt met herplant lijkt niet vooralsnog niet haalbaar.
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A32

PB heeft een positief gevoel overgehouden aan de vervolgplannen.
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Van der Valk

Aangezien er vanuit Oranjewoud geen meldingen/opmerkingen zijn binnengekomen bij PB onderneemt men hier
vooralsnog geen verdere activiteit.
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Vorderingen L. Ademalaan en Kon. Wilhelminaweg

We hebben goede hoop dat e.e.a. voor de “bouwvak” is gerealiseerd.
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Veslag en Actielijst 15 mei 2017

De lijst wordt opgeschoond en er worden geen nieuwe punten toegevoegd.
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Nieuwe voorzitter PB

De vergadering wordt gevraagd na te denken over een geschikte opvolging.
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Rondvraag

Louwina :
Is er een AED, ja bij Tjaarda en de Koningshof. Inventariseren hoe we hier ruchtbaarheid aan kunnen
geven en wie deze kunnen bedienen.
Dorpsvisie, het is vooral de gemeente die hier mee wil “showen”, het voorstel is om de oude plannen te
bekijken en van hieruit nieuwe dingen aan te dragen.
Rein:
Houtoogst, nvt, is al eens behandeld.
Evt. te plaatsen borden, Reigersbos, Veenbos etc . Navraag doen bij gemeente via de betr. wethouder.
De Emmalaan wordt uitgevlakt
Datum volgend vergadering, 12 september bij Jochem
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