Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 10 juli 2018
Plaats: Koningshof, aanvang: 19.00 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.
b.
c.

d.

3.

Mail 31-05-2018 Buurtcoach “Ruurdtje Annema”
Mail 14-06-2018 Nieuwsbrief Sinnetafel Klaverblad Noord Oost Heerenveen, juni 2018 “J. Balen gemeente
heerenveen”: vka
Mail 26-06-2018 Wijkwethouder bezoek aan PB besturen en wijkplatforms “Annie Stelma” Datum Plannen
vorig jaar was dit op dinsdag 14 november: In het najaar zullen we met de wethouder afspreken.
Mail 29-06-2018 Opstapper Oranjewoud “Hendrik Kromkamp”: Er is een opstapplaats aan de Cissy van
Marxveldlaan van Arriva voor de belbus.

Informatie avond Zonnewal A32 op 25-06-2018.
De uitnodiging stond/staat op de website van PB en sommige bewoners hebben een uitnodiging in de brievenbus
ontvangen van Rooftop Energy (namens PB waren aanwezig Jaap, Jan, Rein en Peter).
a. Mail 05-07-2018 Omwonenden bijeenkomst zonnewal A32 korte terugkoppling Rooftop Energy “Richard
Weemen”
b. Mail 29-06-2018 Zonnewal A32 Heerenveen (Oranjewoud/Oudeschoot) “Anton Veldhoven”
c. Mail 01-07-2018 verslag met een naschrift “Anton Veldhoven” “Bram Verhave, Staatbosbeheer”

4.

Gaswinning
a.
b.

5.

Beheer Lanen
a.

6.

7.

Mail 21-06-2018 Gaswinning college besluit Nieuwehorne “Annie Stelma”: vka
Mail 21-06-2018 Instemmingsbesluit Langezwaag ter inzage “Annie Stelma”: vka

Mail 26-06-2018 uren registratie “Jochem ”/ Jochem heeft de urenregistratie voor het lanenplan
ingeleverd.

Vervolg opdracht wijkscan
a.

Bijeenkomst 18-06-2018 Louwina,Herdi en Peter
“Samen 2018 voorbereid: optie oktober 2018 en in januari 2019 stamppot-eten in de Koningshof:/Louwina
heeft met Herdi een afspraak gemaakt met de Koningshof om op 2 november een stamppotbijeenkomst te
organiseren voor alle inwoners van Oranjewoud.

b.

Bijeenkomst 28-06-2018 afspraak met Caleidoscoop ging niet door

Geluidshinder
a.

Bijeenkomst 10-07-2018 De gemeente Heerenveen heeft ervoor gekozen om dit overleg zo breed mogelijk
in te gaan en heeft PB Oranjewoud gevraagd alle besturen van plaatselijk belang en wijkraden in de
gemeente Heerenveen uit te nodigen.
De bijeenkomst is door bestuursleden van PB Oudeschoot, Stichting wijkbelang Heerenveen- noord en
midden, stichting geluidshinder bezocht. Ook aanwezig waren Ruurdtje Anema, Haaije Jorritsma van de
gemeente en Johan Dreijer van de FUMO aanwezig. Johan Dreijer heeft een presentatie gegeven over het
meten en beoordelen van de meetgegevens van de geluidshinder van de rijkswegen.

8.

Julianaweg
a.

9.

Mail 12-06-2018 maatregelen Julianaweg “Louwina”
De gemeente zal op de Julianaweg zgn. pianobelijning aanbrengen en ook 30 km schilderen op het
wegdek zodat duidelijk is dat er niet harder dan 30 km mag worden gereden. Ook wordt het fietspad
veranderd in voetpad, met dien verstande dat het gedoogd wordt dat kinderen op het voetpad mogen
fietsen.

A32 : geen bijzonderheden

10. Van der Valk: geen bijzonderheden
11. Bankje / mededelingenbord
a.
b.
c.

04-07-2018 is het bankje geplaatst
14-06-2018 brief verstuurd aan Post NL om brievenbus te verplaatsen van de Lollius Ademalaan naar de
Elisabethlaan in Oranjewoud. “Nog geen reactie gekregen voor een plan van Post NL”
Meldingsbord waarheen verplaatsen? Wordt voor onderhoud tijdelijk weggehaald.

12. Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud
a.
b.

Alle bestuursleden de dorpsvisie bestuderen Hoe nu verder? / Wordt vervolgd.
In 2020 bestaat PB 90 jaar, opgericht 22 december 1930. Wat gaan we daarmee doen? / Wordt vervolgd

13. Website
a.

Op 5-07-2018 is de redactie van de website bij elkaar geweest
Alle verenigingen in Oranjewoud zullen worden benaderd om een contactpersoon aan te wijzen die
informatie over hun vereniging aan de website kunnen leveren.

14. Vergadering periodiek overleg tussen de besturen van de verschillende verenigingen en clubs binnen
Oranjewoud plannen “Vorig jaar was dit op dinsdag 10 oktober” . / vindt dit jaar plaats op 9 oktober.
15. Verslag en actielijst 29 mei 2018
Op zaterdag 1 september zal er een wandeling d.m.v. geocaching worden georganiseerd voor de inwoners van
Oranjewoud.

16. Wvttk/Rondvraag
a.

Doen we ook weer kaart / nieuwjaarswens? Zou deze keer met aankondiging/ uitnodiging stamppot-eten
in januari 2019 kunnen?
Op 29 januari wordt stamppot eten georganiseerd, uitnodiging wordt met nieuwjaarswens verstuurd.

b.
c.

Meldingen voor de Wldknyn, website en de nieuwsbrief
Datum volgende vergadering bij Jaap
Volgende vergadering is op dinsdag 4 september bij Jaap om 19.30 uur.

17. Sluiting

