Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 4 september 2018
Plaats: Sophia Hedwiglaan 15. Jaap Jongedijk, 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 22-07-2018 We rijden te snel “J. Soeten”:
We zijn nog in overleg met de gemeente over verkeerssituatie kruising Julianaweg met Cissy
van Marxveldtweg.
b.

Mail 18-07-2018 tot 01-08-2018 Zonnewal meerder mailverkeer tussen “Richard Weemen
(rooftopenergy) ” & “A. Veldhoven”: vka

c.

Mail 14-08-2018 Rooftop “D. J. Ponsen”: doorverwezen naar PB Oudeschoot

d.

Mail 20-07-2018 gestuurd aan A. Stelma cc aan R. Anema & J Jongedijk. Nog geen reactie van
de gemeente gekregen dat het akkoord is dat wij het overleg met de wethouder op het
gemeentehuis gewoon doorgaat i.p.v. dat de wethouder tijdens een vergadering van het
bestuur PB aanschuift > Hebben wij als PB een voorstel van datum vorig jaar was dit 14
november? En hebben we punten die we willen bespreken?
Gemeente heeft nog niet gereageerd.

e.

Mail 31-08-2018 Brievenbus verplaatsen “R. Adema”
Rein en Rob zullen onderzoeken wat eventueel mogelijk is voor verplaatsing van de brievenbus.

f.

Mail 4-9-2018 jaarlijkse subsidie aanvraag 2019 “A. Stelma” Pakt Rein deze mail op?
Rein zal de subsidie aanvragen.

3.

Gaswinning
a. Mail 24-07-2018 Laatste nieuws gaswinning “Annie Stelma”: vka
b. Mail 27-08-2018 Uitnodiging Vermilion en Wiebe Nijlunsing/Harm Wierda als
vertegenwoordigers Plaatselijke belangen in Heerenveen “Wiebe Nijlunsing”: vka

4.

Vervolgopdracht wijkscan/ Samen 2018
a. “Samen 2018 voorbereid: 2 november 2018 stamppot-eten in de Koningshof”
Jaap heeft twee accordeonspelers gevraagd om op te treden. Jan en Rein maken een pamflet
voor de aanmelding en betaling, Op 19 oktober zullen de folders worden rondgebracht.

5.

Geluidshinder
a. Mail 17-07-2018 Verslag door Louwina en Rob, vervolgactie? “Louwina”

Louwina maakt brief voor de Minister/RWS inzake de A 32.
6.

Julianaweg: We zijn nog in overleg met de gemeente.

7.

A32: Rein zal aan Kees den Otter vragen of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn.

8.

Van der Valk: Geen bijzonderheden

9.

Beheer Lanen
De Bosgroep Noord heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen
en de opbouw van de lanen. Het bureau SB 4 uit Wageningen heeft een historisch onderzoek gedaan
naad de aanleg van de lanen in het verleden. Deze onderzoeken zullen in oktober worden
gepresenteerd.

10. Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud
a.

b.

Alle bestuursleden de dorpsvisie bestuderen: Hoe nu verder?
In 2020 loopt de huidige dorpsvisie af. Eventueel bijeenkomst voor bewoners organiseren voor
input/initiatieven.
In 2020 bestaat PB 90 jaar, opgericht 22 december 1930. Wat gaan we daarmee doen?
Hierover zal door alle bestuursleden over worden nagedacht.

11. Website/ Nieuwsflits PB Oranjewoud juli & augustus 2018
a.

Rondrit Geocaching 1 september 2018 hoe was de opkomst?
De opkomst was niet groot, de deelnemers die hebben meegedaan vonden het zeer leerzaam.
Misschien over enige maanden nog een keer organiseren?

12. Vergadering periodiek overleg tussen de besturen van de verschillende verenigingen en clubs binnen

Oranjewoud plannen op dinsdag 9 oktober.
a. Mail 26-08-2018 Klopt de lijst? “Peter”
b. Koningshof gereserveerd door Rein?
13. Verslag en actielijst 10 Juli 2018: v.k.a.
14. Wvttk/Rondvraag

Doen we ook weer kaart/nieuwjaarswens? Zou deze keer met aankondiging/uitnodiging
stamppot-eten in januari 2019 kunnen? Wel doen, eventueel een attentie.
b. Rein stelt voor om de contributie voor de ‘buitenleden’ die niet in Oranjewoud wonen te
verhogen naar € 15 ivm de portokosten Wâldknyn
c. Suggestie Louwina: ruimte rondom pas geplaatst bankje voorzien van houtsnippers, actie Rein
d. Meldingen voor de Waldknyn, website en de nieuwsbrief: input Rob Lanen naar Louwina
e. Datum volgende vergadering bij Peter: dinsdag 2 oktober om 19.30 uur
a.

