DEZE NOTULEN ZIJN EEN CONCEPT EN MOETEN NOG WORDEN
GOEDGEKEURD IN DE JAARVERGADERING 2011
Concept Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Oranjewoud
gehouden op 30 maart 2010 in de Koningshof
1. Opening en mededelingen
De voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud, Ben Brouwer, heet alle aanwezigen van harte
e
welkom op de 79 jaarvergadering. Er zijn vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen.
De gemeente wordt vertegenwoordigd door wethouder Scheweer, wijkmanager mevrouw Stelma
en wijkteamleider de heer Hofstee. Op een later moment schuift ook de wijkagent, de heer
Louwsma, aan. Er is een afmelding van Jochem Liemburg en Herdi Oosterbaan.
Ben Brouwer stelt de bestuursleden even kort voor: Japik Wilman (penningmeester), Jelly van der
Werk (secretaris) en Barry ten Brummelhuis. Jaap ten Berge heeft helaas moeten stoppen als
bestuurslid wegens privé-omstandigheden. Hij kon op deze avond ook niet aanwezig zijn. De
secretaris wordt met applaus bedankt voor het samenstellen van ‘t Wâldnijs.
Mededelingen.
De koffie en thee tijdens de vergadering is op kosten van het bestuur. Overige consumpties zijn
voor eigen rekening.
Dan is er jammer genoeg een wijziging in het programma. Tjisse Wallendal, directeur Sportstad,
zou een presentatie geven na de pauze. Helaas heeft hij op het laatste moment moeten afzeggen.
Het bestuur heeft op zo’n korte termijn niet een alternatief kunnen vinden.
Tegelijk met ’t Wâldnijs heeft iedereen die op enig moment mee heeft gewerkt aan de dorpsvisie
of zitting heeft gehad in een werkgroep, een bedankbrief gekregen als het goed is. De nog actieve
leden hebben deze brief niet gekregen.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 8 april 2009
Vanuit de zaal zijn er geen redactionele op- en aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd
en aangenomen.
Er zijn nog een paar vragen naar aanleiding van de notulen:
• De heer Wagenmakers vraagt of de heer Scheweer al nagedacht heeft over de functie
e
van de dienstwoning in de Overtuin (blz 7, 2 aandachtspunt). Ben Brouwer antwoordt dat
hij begrepen heeft dat dit een dienstwoning blijft.
• De heer Hoornweg van Rij vraagt naar de stand van zaken rond de visplek van de Kom.
De werkgroep BORG is hiermee bezig en zal hier later in de vergadering op terugkomen.
• Tevens vraagt de heer Hoornweg van Rij of er al een oplossing gevonden is voor
Scoutinghiem. Plaatselijk Belang hoort geen klachten meer van omwonenden, ook niet uit
de Lollius Ademalaan. Als er geen klachten komen, is het niet nodig de situatie te
veranderen.
• De heer Van der Werf informeert naar de situatie rond het Beschermd Dorpsgezicht.
Recent is er contact geweest met het ministerie en zoals het nu staat volgt in oktober
2010 de definitieve bestemming Beschermd Gebied.
• Mevrouw Kok vraagt naar de tunnelbak (de fietstunnel in de Koningin Julianaweg die
Oranjewoud met West verbindt). Sinds vorig jaar is deze alleen maar viezer geworden.
Mevrouw Stelma meldt dat er net besloten is dat de gemeente de tunnel gaat
schoonmaken. De heer Hofstee voegt er nog aan toe dat de tunnelbak vorig jaar niet echt
schoongemaakt is, maar dat er nu zo snel mogelijk werk van gemaakt zal worden.
3. Financieel
De kascommissie, bestaande uit Rob Meijnen en Marga Koopmans, heeft de boeken keurig in
orde bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren. De ledenvergadering stemt met applaus
in en de voorzitter bedankt de kascommissie. Marga Koopmans blijft nog een jaar lid van de
kascommissie en Martin de Jong biedt zich aan als nieuw lid.
Besteding Wijkbudget
Penningmeester Japik Wilman vertelt dat wij jaarlijks een bijdrage van de gemeente krijgen,
gebaseerd op het aantal inwoners; het Wijkbudget. In 2009 heeft Plaatselijk Belang € 2600
ontvangen; hier is ruim € 2000 van overgebleven. De heer Wilman roept de aanwezigen op om
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met ideeën en suggesties te komen om dit geld te besteden, anders krijgen we als dorp geen geld
meer. Het is overigens niet de bedoeling het budget aan te wenden voor vergaderingen.
Hetzelfde geldt voor het Speelbudget: dit is bestemd voor speelfaciliteiten voor jeugd in de brede
zin van het woord. Ook hiervoor is elk jaar geld beschikbaar.
Uit de zaal komen spontaan ideeën:
• een defibrillator
• meer activiteiten voor jeugd
• de draaimolen bij Tjaarda sponsoren (voordat hij uit elkaar valt).
• in Katlijk en Mildam zijn de bewoners zeer positief over dubbelzijdig reflecterende bordjes
met huisnummers aan de weg. In het donker kunnen dan bijvoorbeeld hulpdiensten het
adres gemakkelijker vinden.
4. Bestuursverkiezing.
Jaap ten Berge treedt af. Het bestuur heeft een nieuw kandidaat-lid gezocht en gevonden in de
persoon van Janny Klein. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Janny heeft zich al
bewezen in de Stuurgroep. De ledenvergadering stemt in met de benoeming en heet mevrouw
Klein van harte welkom als bestuurslid.
Ben Brouwer kondigt aan dat hij in augustus voor twee jaar naar Amerika vertrekt. Dit is dus zijn
laatste ledenvergadering. Kandidaten die ervoor voelen hem op te volgen, worden dringend
verzocht zich op te geven vóór 12 april. Japik Wilman neemt hierop het woord en vertelt dat Ben
Brouwer lijdt aan een soort positieve ADHD. Hij mailt op rare tijdstippen en beschikt over een
tomeloze energie. Zijn rol als voorzitter kun je karaktariseren als BB; naast Ben Brouwer staat dit
voor Betrokken en Bevlogen. Ben heeft een brede interesse, gaat overal op af en is altijd bezig.
Namens het bestuur overhandigt Jelly een boeket aan Ben.
Vervolgens neemt wethouder Scheweer de microfoon over. Hij vertelt dat hij een beetje schrok
toen hij hoorde dat Ben afscheid zou nemen. Hij had een politieke carrière van Ben verwacht. De
heren hebben veel met elkaar te maken gehad de afgelopen jaren. Soms verliepen de gesprekken
niet al te makkelijk. Ben is kritisch, maar zeer constructief. Het dorp is heel actief met de
dorpsvisie bezig. Oranjewoud loopt voorop in tal van opzichten. De heer Scheweer bedankt Ben
Brouwer heel hartelijk voor wat hij gedaan heeft voor het dorp. Men ziet hem graag na 2 jaar weer
terug, hetzij in de politiek, hetzij actief in het dorp. Ben krijgt een klokje aangeboden.
Ben Brouwer meldt dat het bestuur zich voor het probleem geplaatst ziet dat het een voorzitter
moet aanstellen zonder dat de ledenvergadering hier zijn goedkeuring op dit moment over kan
uitspreken. Daarom vraagt hij de leden of het bestuur vast een voorzitter mag aanstellen en dat dit
bij de volgende vergadering goedgekeurd wordt. Dit voorstel wordt aangenomen.
5. Werkgroepen Dorpsvisie
De werkgroepen Dorpsplein en Verkeer hebben hun opdracht teruggegeven aan Plaatselijk
Belang.
Werkgroep BORG. Lolke Eyzenga, tijdelijk voorzitter van werkgroep BORG (Beheer, Onderhoud,
Recreatie en Groen), geeft een korte presentatie. Zij hebben tijd besteed aan het stellen van
prioriteiten wegens de ruime taakstelling. Daarna heeft men zich met praktische zaken bezig
gehouden, zoals het Bûtenpleatsen Kuierke. De werkgroep heeft contact gehad met allerlei
instanties; alle formaliteiten zijn rond. Dit Kuikerke moet in eerste instantie een stukje omgelegd
worden. Dit is met de gemeente besproken en er moet een stukje van de route bestraat worden
(pad aanleggen). Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht. Daarnaast moeten er nog
routepaaltjes geplaatst worden.
Verder heeft men een Recreatievisie geschreven. Hierin is vastgelegd hoe men denkt om te
moeten gaan met recreatie. Dit stuk ligt nu bij Plaatselijk Belang. Als dit verder akkoord is, dan
kan dit uitgewerkt worden. Men zou graag de wandelingen op elkaar aan laten sluiten. Daarnaast
zou de werkgroep de recreatie gespreid willen zien. Verder is men aan het bekijken hoe de oude
lanenstructuur eruit ziet. De structuur valt uit elkaar door allerlei oorzaken. Daarnaast is men aan
het bekijken waar onderhoud gepleegd zou moeten worden. Er moet dus een Beheersvisie
geschreven worden. Hierin moet bijvoorbeeld de bladopruiming, gladheidsbestrijding e.d.
vastgelegd worden. Dit doe je samen met de gemeente en hier zijn vertegenwoordigers uit het
dorp voor nodig, liefst uit alle deelgebieden. Vrijwilligers graag aanmelden bij PB!
Dan gaat de heer Eyzenga nog in op de vraag over de vissteiger bij de Kom voor gehandicapten.
Bij de aanleg van de Prinsenwijk is deze visplek verdwenen. Hier kan nu geen rolstoel/rollator
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meer komen. Men denkt erover om op een bereikbare plaats tussen het museum en het meer een
parkeerplaats met een vissteiger aan te leggen.
Dan vertelt Lolke Eijzenga dat hij in de gemeenteraad gekozen is en zijn werk in de werkgroep
hierom niet kan blijven doen. Zijn functie is derhalve ter beschikking. Doe mee en zet je in voor je
eigen omgeving! Ben bedankt Lolke voor het vele werk.
Annie Stelma vertelt nog dat zij regionaal bezig zijn met “Oude paden, Nieuwe wegen”. Hier was
niemand van Oranjewoud aanwezig, maar er zijn wel goede ideeën. Ben verklaart dat dit soort
bijeenkomsten vaak overdag is; dat geeft toch problemen voor de werkenden onder ons.
Cees Dijkstra is voorzitter van de Werkgroep Voorzieningen, bestaande uit drie leden. Men heeft
zich bezig gehouden met een paar zaken die praktisch en tastbaar zijn.
Het gaat dan om de Omtinkers, zie voor meer informatie het artikel in ‘t Wâldnijs. Omtinkers gaan
ondersteuning bieden bij het oplossen van allerlei problemen in met name noodsituaties. Dit is
vooral bedoeld voor mensen die op niemand terug kunnen vallen. Denk aan één omtinker per
straat/wijk. Op de gehouden enquête is positief gereageerd. De groep is inmiddels gegroeid naar
6 omtinkers. In de mededelingenkast en op de website zullen telefoonnummers verschijnen.
Verder houdt de werkgroep zich bezig met speelvoorzieningen. In april komt men met een
voorstel over speelgelegenheden. Dit moet gezien worden als een meerjarenplan.
Tenslotte de dorpskrant. Er is een redactie bestaande uit volwassenen en jeugd. In ’t Wâldnijs
stond een voorproefje van de dorpskrant. Op dit moment is de redactie bezig met de eerste
dorpskrant, die in juni zal verschijnen. Men kan oranjewoud-dorpskrant@hotmail.com mailen met
voorstellen voor onderwerpen. Op 3 april wordt door de redactie een lentewandeling
georganiseerd.
Mevrouw Stelma gaat nog even in op de Omtinkers. De gemeente is hier enthousiast over. Zij zijn
benieuwd hoe je de omtinkersrol invult in zo’n klein dorp. Het is een leuk voorbeeld voor andere
dorpen. Zij geeft aan te kijken in andere dorpen, zoals Ureterp, hoe ze dat daar aanpakken. De
gemeente is zeker bereid de Omtinkers te faciliteren door bijvoorbeeld een vaste contactpersoon
bij het wmo-loket te benoemen, een cursus aan te bieden etc. Oranjewoud zou als een soort pilot
kunnen fungeren. De werkgroep wordt dus dringend verzocht contact op te nemen met de
gemeente.
Werkgroep Dorpsgrens. Deze heeft heel veel research gedaan. Het dorp is eigenlijk altijd een
geheel gebleven. Er is een enquête uitgezet op 261 adressen in Oranjewoud West. Hiervan zijn
201 terug gekomen. Dit is een score van 77%, dus redelijk betrouwbaar. Vóór aansluiting bij
Oranjewoud is 70%, 11% heeft geen mening, 18% is tegen. De inwoners van West willen geen
buurtschap. Voor- en tegenstanders van een postcodewijziging zijn gelijk verdeeld. Plaatselijk
Belang wilde graag een kant-en-klaar voorstel voorleggen aan gemeente, maar de TNT wil alleen
zaken doen met de gemeente. De werkgroep gaat nu een brief aan de gemeente sturen met een
verzoek tot grenscorrectie. Voorts willen we graag duidelijk hebben wat de kosten nu zijn. Er is
grofweg berekend dat het voor € 30.000 zou moeten kunnen. Ben Brouwer verzoekt de
aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente en raadsleden hier eens over na te denken.
Werkgroep website. Een brainstormgroepje is bezig te kijken hoe de website gerestyled kan
worden. Hier wordt ook een deel van het wijkbudget aan besteed.
Ben bedankt de voorzitters en alle werkgroepen hartelijk voor hun inbreng.
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft vorige week met Annie Stelma de lopende zaken
doorgesproken. De stand van zaken is als volgt:
• Geluidswal. Komt tussen de afslag Oudeschoot en het tunneltje, dit gaat door. Er zijn nog
twee bezwaarschriften. Annie meldt dat een en ander op 6 april planologisch wordt
afgetikt.
• Belvédèretoren. Deze wordt op 28 mei heropend; er is groot onderhoud gepleegd.
• Nota cultuurhistorisch erfgoed. Hierover was tegelijk met deze ledenvergadering een
inspraakbijeenkomst.
• Oprichting landschapsfonds Oranjewoud/Katljk. Hiervoor is € 2,4 miljoen beschikbaar.
• Bestemmingsplan. Het college stelt voor de twee bestemmingsplannen uit elkaar te
trekken. Wethouder Scheweer licht toe: er is een nota van uitgangspunten, die gaat nu
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naar de raad. Hier zal het dorp nog nader bij betrokken worden. Iedereen die een bijdrage
heeft geleverd, krijgt hier bericht van.
Aanwijzing beschermd dorpsgezicht. Via een contact bij het ministerie heeft PB
gehoord dat het de bedoeling is dat hier in oktober 2010 goedkeuring aan zal worden
gegeven.
Landinrichtingscommissie Oranjewoud-Katlijk. PB heeft voorgesteld dat de heer Van
den Hul hier zitting in neemt. Zij vindt het een goede zaak dat iemand met zoveel kennis
dit wil doen.
Gevellocatie. De eigenaar van de grond, Stichting Woonzorg, heeft kort geleden nogmaals met de gemeente om tafel gezeten. Voor 13 april zou er weer een nieuw plan op
tafel komen. Op dit moment ziet het er niet best uit rond de gevel; er staan heel veel
berenklauwen. Woonzorg zal door de gemeente verzocht moeten worden dit op te
ruimen.
Koningin Julianaweg herinrichting. Een voorstel hiertoe van de gemeente kan men ter
plekke bekijken. Binnenkort gaat PB met de bewoners van de Koningin Julianaweg om
tafel. Zij heeft al enige knelpuntjes ontdekt en Annie Stelma zal dit nog laten aanpassen.
PB heeft het plan opgevat de bewoners uit te nodigen om bomen te gaan sponsoren aan
de Koningin Julianaweg. Hierdoor wordt geld vrijgemaakt voor andere wensen in de
herinrichting.

6. Rondvraag
• Mevrouw Hooghiemster zou graag nog twee drempels willen in de L. Ademalaan. Echter,
de drempels die er liggen schijnen effectief te zijn; het bestuur hoort geen klachten.
• De heer Bolkestein vindt dat Oranjewoud een bijzondere plek heeft in Nederland. Hij zou
het een aanbeveling vinden als er iets gebeurt rond de viering van 200 jaar koninkrijk in
2013; dit past bij het dorp. Het bestuur neemt dit idee mee.
• De heer Wagenmakers wil graag weten wat voor plek de dorpsvisie nu gekregen heeft in
het nieuwe collegeprogramma. Er is echter nog geen nieuw college gevormd, geeft de
heer Scheweer aan. De gemeente heeft steeds gezegd dat de dorpsvisie belangrijk is. De
heer Duiker (PvdA) benadrukt dat de dorpsvisie heel belangrijk is in het verkiezingsprogramma. Hij gaat er derhalve vanuit dat dit eveneens het geval zal zijn in het collegeprogramma. Annie Stelma stelt dat er tot 2011 vier jaar lang geld voor de uitvoering van
de dorpsvisie is (€ 14.500); hier moet Oranjewoud wel iets mee doen! De heer
Wagenmakers zegt dat er een plan was, maar dat dit afgekeurd is door de gemeente. De
heer Scheweer reageert dat het niet de bedoeling is dat het geld besteed wordt aan
vergaderkosten, maar aan het dorp. Dit is ook de reden dat er niet meer in de Koningshof
vergaderd kan worden. Vergaderen kan in school of bij mensen thuis. Ben Brouwer merkt
op dat men zo’n € 20 per uur mag schrijven voor vrijwilligerswerk. Als er een goed plan
ligt, krijgt PB het geld hiervoor uitbetaald door de gemeente.
• De gemeente wil (tijdelijk) 400 parkeerplaatsen realiseren op de oude locatie van de
school in Skoatterwâld. Heel veel mensen weten hier niet van. Vertegenwoordigers van
PB zijn op twee inspraakbijeenkomsten geweest. Ben Brouwer wil graag één visie over
het hele gebied, in plaats van een aantal, zoals nu het geval is. Vanuit het bestuur van PB
gaat men zich er hard voor maken dat hier geen 400 parkeerplaatsen komen.
Dit was de laatste vergadering die de heer Scheweer bijwoonde; hij neemt afscheid als
wethouder. Ben Brouwer heeft regelmatig met de wethouder om tafel gezeten vindt dat ze altijd
open en eerlijk tegen elkaar geweest zijn. Hij constateert dat het leven van een wethouder niet
altijd over rozen gaat. Ben Brouwer bedankt Meine Scheweer voor de prettige samenwerking met
een flesje Heerenburg.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om kwart voor 10 en bedankt de ruim vijftig aanwezigen voor
hun inbreng. De volgende vergadering is op 8 maart 2011.
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