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Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 18 April 2018
Plaats: Kon. Julianaweg 73, Jan de Haan / Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Louwina Wijma van Noord, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Rob Meijnen
1. Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 11-03-2018 Geluids- en fijnstof overlast. “Anton Veldhoven”: Voor kennisgeving aannemen
b. Mail 15-03-2018 bijdrage Oranjewoudfestival “Janny Klein, Rein en Peter” € 250,00 is overgemaakt;
c. Mail 15-03-2018 Voetbalnetten L. Ademalaan “Renata de Wit & Hendrik Gorter” Peter heeft een reactie
gegeven en gevraagd of ze deze netten zelf bij Gerard Hulsker willen ophalen en ook zelf ophangen.
d. Mail 29-03-2018 Een Fryske Frucht Appelboom in uw dorp? “Jitske de Jong” Peter heeft een reactie
gegeven op dit moment geen belangstelling van PB.
e. Mail 29-03-2018 Outdoor Fitness in Oranjewoud “Jesse Bosgraaf”. Geen belangstelling voor stalen
toestellen; Jaap Jongedijk heeft contact met dhr. Schuddebeurs (RABO Heerenveen) over eventuele subsidie.
Er wordt een brief naar hem gezonden dat we nog geen besluit genomen hebben.
f. Mail 29-03-2018 bijeenkomst wijken en dorpen 10 april jl. Louwina en Rein waren hierbij aanwezig: het was
een geslaagde bijeenkomst met alle plaatselijk belang groepen uit de gemeente Heerenveen.
g. Mail 29-03-2018 bijeenkomst 'Samen duurzaam in Heerenveen 11 april jl. Louwina en haar echtgenoot
Tinus waren hierbij aanwezig: een geslaagde avond met veel deelnemers (ca.100). Er werd gesproken over
energiezuinige huizen, aardwarmte en het delen van duurzame goederen.
h. Mail 04-04-2018 Budget bloembakken Lollius Ademalaan “Renata de Wit”: Jaap zal contact opnemen met
Beeuw Ykema en Renate de Wit over het eventueel plaatsen van bloembakken. In het kader van de feestelijke
opening van de gerenoveerde Lollius Ademalaan zal € 200,00 worden overgemaakt.
i. Mail 04-04-2018 Provincie en Kabelnoord tekenen overeenkomst “Jochem Liemburg”: vka
j. Mail 03-04-2018 Brief aan gemeenteraad “Annie Stelma”: van de gezamenlijke Plaatselijk Belang
verenigingen voor de informateur van het nieuwe college.
k. Mail 09-04-2018 Uitnodiging Brongergea op de Keart: Peter en Rob zullen naar de opening toegaan.
3. Gaswinning
a. Mail 09-03-2018 Overleg gaswinning uitgesteld naar 22 maart “Annie Stelma”
b. Mail 12-03-2018 concept verslag gaswinning 19 december 2017 “Annie Stelma”
c. Mail 15-03-2018 & 22-03-2018 Gasdossier 15 maart 2018.docx “Annie Stelma & Hanny Durkstra”: vka
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4. Bankje bij de brievenbus / het mededelingenbord
a. Mail: 15-03-2017 Lentefeest Oranjewoud “Hans den Oude”
b. Mail 22-03-2017 Extra informatie Healthy Ageing tour “Nancy van Randen”
c. Spelregels mededelingenbord: voor kennisgeving aannemen
5. Beheer Lanen
Het Iepen Mienskip Funds van de provincie Friesland heeft een subsidie verstrekt van € 28.000,00 voor
het verwezenlijken van het Lanenproject. Er moet een urenregistratie worden bijgehouden door die
leden van het bestuur die actief zijn met het lanenplan.
6. Vervolgopdracht wijkscan
Bijeenkomst Caleidoscoop 15-03-2108: Peter was hierbij aanwezig: Nog geen concrete besluiten.
7. Website/ Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 31 maart 2018 verstuurd door Louwina is goed ontvangen.
8. Van der Valk: gb
9. A32
Mail 06-04-2018 A32 in beeld “Anton Veldhoven”’: Voor kennisgeving aannemen.
Mail 8-04-2018 A32 “Louwina”: Louwina heeft overleg gehad met Haaije Jorritsma van de gemeente
die haar mededeelde dat de gemeente voortdurend contact heeft met RWS en de FUMO (= Fryske
Utfoeringstjint Miljeu en Omjouwing) over de A32. Haaije Jorritsma stelde voor om samen met de PB’s
van Oudeschoot, Heerenveen-Noord en Oranjewoud overleg te voeren met de FUMO over de
knelpunten van de A32. Het sturen van een brief naar de minister is volgens hem zinloos aangezien de
geluidsproductie van de A32 onder het geluidsproductieplafond zit. Het aanleggen van ZOAB-asfalt
heeft meer resultaat dan het verminderen van de snelheid.
10. Jaarvergadering 2018 Hoe ging het? Wat kan de volgende keer beter?
De jaarvergadering is goed verlopen, alleen is het beter om volgend jaar bij het begin van de
vergadering de leden van het bestuur aan de aanwezigen voor te stellen.
a. Dorpsvisie Oranjewoud: Rein en Rob zullen de dorpsvisie doornemen voor eventuele acties.
11. Verslag en actielijst 6 maart 2018: goedgekeurd
12. Wvttk/Rondvraag
Louwina: CMCG (website-ontwerper) maakt rapport over gevolgen/aanpassingen website ivm AVG per
25 mei 2018 (privacywetgeving)
Peter en Jaap: organiseren rondleiding voor de nieuwe geocaching route
13. a.
b.

Meldingen Waldknyn/Website
Volgende vergadering: 29 mei 2018, bij Rob. Gasten: Ruurdtje Anema, de nieuwe wijkmanager
en Anja Hofstra van de stichting Geluidshinder.

