Notulen algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud.
Datum: 13 maart 2012
Plaats: de Koningshof.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Jochem Liemburg, opent de vergadering. De penningmeester ia afwezig
vanwege vakantie. Huishoudelijke mededelingen worden gedaan. De agenda wordt
doorgenomen. Van meerdere politieke partijen zijn vertegenwoordigers aanwezig.
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering 8 maart 2011.
Gevraagd wordt de agenda voortaan apart toe te sturen aan degenen die de Wâldknyn niet
ontvangen.
Herdi Oosterbaan: een speeltuin op een rotonde is niet handig. De voorzitter meldt dat deze
er, na een enquête bij de omwonenden, niet komt.
Jan Wagenmakers: om de begraafplaats Brongergea is nog steeds geen haag geplaatst. Het
lijkt een bende. Buurtbewoners verwachten problemen, tot aan grafschennis. De voorzitter
heeft enkele malen contact gehad met de beheerder, de PKN. Daarbij is plaatsing van een
nieuwe heg toegezegd. Hij zal dit onderwerp nogmaals oppakken.
Sies Siebenga: een aantal grafstenen is verplaatst, kan dat zomaar? Het zijn meer
gedenkstenen geworden. De voorzitter zal ook dit punt navragen bij dhr. Cnossen.
De notulen worden vervolgens goedgekeurd.
3. Financiële zaken
a. Financieel verslag
Het financieel verslag was opgenomen in de Wâldknyn en wordt getoond op scherm. Er
zijn geen vragen of opmerkingen.
b. Verslag van de kascontrolecommissie
Jelly van der Werk meldt namens de kascontrolecommissie dat bij controle geen
onregelmatigheden zijn gevonden.
c. Decharge van het bestuur
Aan het bestuur wordt vervolgens decharge verleend.
d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Willia Habers wordt benoemd als nieuw lid van de kascontrolecommissie..
4. Verkiezing bestuurslid
Japik Wilman, die de functie van penningmeester vervult, is aftredend en niet herkiesbaar.
Tot nu toe hebben zich geen kandidaten gemeld voor het bestuurslidmaatschap. De
voorzitter informeert of er in de zaal kandidaten zijn. Dit levert geen reactie op.
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5. Verantwoording van het beleid van het bestuur
Een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en van de gespreksonderwerpen in
het overleg met de gemeente is opgenomen in de Wâldknyn. Op het scherm wordt een kort
overzicht gegeven. De voorzitter geeft een toelichting.
➢ Vermeldingswaardig is, volgens de voorzitter, de nieuwe dorpskrant. Deze heeft ook
geleid tot een toename van het aantal leden van PB. Er zijn nu 525 abonnees (=
woningen), zo meldt Herdi Oosterbaan. Vanuit de zaal klinkt instemming met de
krant.
➢ Yvette van der Laan is de nieuwe webmaster van het website Oranjewoud-dorp.
➢ Gevraagd wordt om de mailadressen door te geven, het bestuur kan de bewoners
dan tussentijds informeren over actuele zaken.
➢ Kon. Julianaweg: a.s. maandag is er weer overleg met de gemeente. Met name de
kruising vormt een punt van zorg; deze is niet veilig genoeg voor m.n. de
overstekende kinderen. Ook over de verlichting wordt nog gesproken. Hester Mulder
merkt op dat zij verbaasd was dat ook de kruising bij de reconstructieplannen
hoorde. Uit de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst had zij dit niet
opgemaakt.
➢ Bestemmingsplannen: wethouder Siebenga vertelt dat men bij de gemeente te
maken heeft met deregulering. Daardoor is het bestemmingsplanOranjewoud-dorp
in de koelkast gezet. Het bestemmingsplan Het Oranjewoud wordt wel verder
uitgewerkt. In verband met de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht is uitstel niet
mogelijk.
➢ Beheervisie Oranjewoud: afgesproken jaar zijn alle onderwerpen besproken met de
gemeente. Afspraken worden bijv. gemaakt over de lanen en het onderhoud van de
bomen; we willen daarin meer vooruitdenken en een meerjarenplan maken.
➢ Bloembollen: afspraken met de gemeente over het planten waren rond. 5000 bollen
zijn geplant op de Kon. Julianaweg-westzijde. Door het weer was het niet mogelijk de
andere bollen nog te planten, deze actie is een jaar uitgesteld.
➢ Dorpsgrens: we zijn het als bestuur niet helemaal eens met de gemeente en houden
dit onderwerp op de agenda..
➢ Brongergea heeft een actieve stichting, die de kennis van de historie van het gebied
wil promoten. In juli komt hierover een boek uit. Na het boek wordt een “kuier” door
Brongergea opgezet, daarna volgt een lesbrief voor de Albertine Agnes school. 14 juli
wordt het boek aangeboden: hoe is nog een geheim. Verklapt kan al wel worden dat
de historie 4 eeuwen verder uitgediept is.
➢ Belvédère: het pad van Visser wordt geopend: hekken enz. moeten nog geregeld
worden. Jan de Boer meldt dat er op dit terrein geen vorderingen zijn. De
financiering van de voorzieningen moet nog geregeld worden. Mogelijk
leerwerkproject van Friese Poort worden opgezet.
➢ Wandelroutes: binnen het project Oude paden, nieuwe wegen, staat het tsjerkepaad
op de nominatie voor het padennetwerk. Dit betekent dat er ook geld is voor de
realisatie. Elly van Haastert van de gemeente bevestigt dat de aanleg doorgaat. Voor
het Kuierke moeten nog punten op de i worden gezet. Momenteel vindt een
herbezinning op alle wandelroutes plaat; op initiatief van Staatsbosbeheer komen er
nieuwe routes met een andere bewegwijzering.
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Doel: komen tot een wandelknooppuntennetwerk. Jan Wagenmakers vraagt of er
bordjes komen met de oude namen van de lanen. Idee om met QR-codes
cultuurhistorische informatie te geven, aldus Elly van Haastert.
➢ Vrijwilligers van Plaatselijk Belang worden eenmaal per jaar bij elkaar gehaald, als
dank, om onderling kennis te maken en ideeën uit te wisselen.
➢ Kandelaberen van bomen: de voorzitter werd door Omrop Fryslân om een reactie
gevraagd, daarna werd hij opnieuw benaderd over Thialf. Hij geeft een toelichting
waarom hij gereageerd heeft op de wijze zoals gebeurd is: deze opstelling is een
vervolg op de dorpsvisie. We hebben al genoeg verkeersoverlast en willen die niet
vergroten. De voorzitter gaat met name op dit punt in, omdat hem tot nu toe vooral
indirect reacties bereiken. Als inwoners menen dat een andere opstelling gekozen
moet worden, neem dan rechtstreeks contact op met de voorzitter. Vanuit de zaal
klinkt een instemmende reactie op het radio-optreden.
In gesprek met de gemeente over:
➢ Het dorpsbudget, waarvoor onverwacht nieuwe procedures werden ingevoerd
➢ Verplaatsen bord ingang dorp met de naam van de website. Het bord bleek plots
verdwenen en is teruggevonden op de gemeentewerf.
➢ Planten bomen, zowel vervanging als nieuwe bomen, om de lanenstructuur te
behouden
➢ Parkeren in Oranjewoud-Noord, we willen een parkeerverbod in de omgeving van
het Afscheidshuis tijdens voetbalwedstrijden..
➢ Gevellocatie, hier wordt waarschijnlijk voorlopig niet gebouwd. De wethouder is
gevraagd om zijn invloed uit te oefenen om te zorgen dat het terrein dan tenminste
onderhouden wordt. Er is intussen één boom omgezaagd, deze was gevaarlijk.
➢ Omtinkers, er ligt een plan bij de gemeente. Dit vraagt nog om invulling van een
overbruggingsperiode.
➢ Heggen, er waren 2 gevaarlijke punten, daarop is actie genomen.
➢ Speeltoestellen, we denken aan de Overtuin. Klaas Lycklama à Nijeholt vraagt
waarom de carrousel weg is bij Tjaarda. De voorzitter heeft hierover een gesprek
gehad met dhr. De Wolf: het kostte teveel om deze nog te herstellen.
➢ Recreatie: o.a. overlast door mountainbikers; er is nog geen oplossing in zicht.
➢ Evaluaties dorpsvisie: afgelopen november is door de gemeente een bijeenkomst
georganiseerd in Nieuwehorne, waar uitwisseling van ideeën met andere dorpen
plaats had.
Wethouder Siebenga krijgt het woord om nog een aantal aanvullingen te geven. Hij gaat in
op de bestemmingsplanprocedures. Deze plannen moeten 1x per 10 jaar geactualiseerd
worden. Oranjewoud-dorp is nu geparkeerd in verband met de deregulering. De gemeente
wil naar minder regels. Dat geldt bijv. kapvergunningen, maar ook bestemmingsplannen. Om
de procedure geen 2x te hoeven doen, is de uitwerking in de wacht gezet. Het Oranjewoud is
een apart plan. Parkeren kan niet, omdat dit bestemmingsplan een gevolg is van aanwijzing
door het Rijk. 23 april zal de aanwijzing beschermd dorpsgezicht door de minister plaats
hebben. Er moeten wel ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied blijven, een werkgroep
heeft de (on)wenselijkheden geïnventariseerd.
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Wat zijn nieuwe functies voor de landgoederen? Een visie is ontwikkeld en in het college van
B&W besproken. Over 2-3 weken volgt bespreking van het concept- bestemmingsplan. In
april komen die zaken samen, waarna de plannen ter visie komen te liggen. Hierin zijn
opgenomen de landgoederen en de toekomst rondom Donglust. Voorlopige planning: half
april – eind mei inspraak, juni vaststellen door het college van B&W, september-oktober
zienswijzen indienen, november de reactienota op de zienswijzen, daarna gaan de plannen
naar de gemeenteraad.
Idee is de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht feestelijk in te vullen: PB is uitgenodigd om
hiervoor ideeën te leveren. De bijeenkomst eindigt in museum Belvédère.
Verkeersafwikkeling: Dit onderwerp is eerder in relatie tot Thialf aan de orde geweest. Er ligt
een overeenkomst met de rijksoverheid voor 34 miljoen. Later in de vergadering wordt meer
informatie gegeven over dit onderwerp.
Voor de aanleg van een vissteiger kan PB zelf een plan maken, financiën moeten nog gezocht
worden. Janny Klein merkt vanuit het bestuur op dat al meer dan een jaar geleden een
locatie bij het museum is gesuggereerd.
De gevellocatie: er is overleg geweest tussen de wethouder en de directeur van Woonzorg
Nederland. De wethouder heeft aangegeven dat de gevel weg mag, maar dat deze wel de
rooilijn aangeeft. Woonzorg Nederland wil de grond weer verkopen. Er is geen markt voor
hun plan. De gemeente heeft geen belangstelling voor aankoop.
Mais: de gemeente wil de gebruiksmogelijkheden voor de agrarische sector niet beperken.
Gekoppeld aan de met plannen van Donglust en landgoedontwikkeling ontstaan misschien
nieuwe mogelijkheden. Een van de landeigenaren wil afstappen van mais en terug naar
grasland.
Verkeerscirculatieplan.
Haye Jorritsma van de gemeente geeft inzicht in de nieuwe opzet van de infrastructuur.
Vorige maand is overeenstemming bereikt met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
de provincie. Het komende half jaar worden de plannen besproken met de bewoners. De
plannen hebben consequenties voor verkeersstromen en geluid. Die zijn voor ieder
verschillend: voor sommigen wordt het beter, voor anderen minder. Over 15 jaar is alles
volgebouwd: Skoatterwâld, IBF, het gebied rondom het stadion. Het verkeer dan zal
vastlopen. Dit probleem begint nu al, tot op het klaverblad. Niets doen betekent dat het
systeem over 10 jaar niet meer functioneert. Daarom moeten we investeren in
bereikbaarheid. Financiering gebeurt uit de Zuiderzeegelden. Het doel is: doorrijden. Een
probleemanalyse is gemaakt. Conclusie: daar oplossingen zoeken, waar het probleem
ontstaat. Aanleggen van een parallelweg aan de oostzijde van de rijksweg is nu het plan.
Oprit naar de A32 in noordelijke richting eruit halen. Dat betekent bij Mc Donalds de rijksweg
oprijden. Ook een afrit verdwijnt. Vanuit de zaal wordt gevraagd of je het probleem niet
verplaatst. Reactie van dhr. Jorritsma: Door eenvoudiger kruisingen wordt het verkeer sneller
verwerkt. Twijfel wordt uitgesproken omdat het verkeer van 2 kruisingen dan via 1 kruising
moet worden afgewikkeld. De Rondweg wordt 2-richtingverkeer. De nieuwe weg is ook
bedoeld voor ontsluiting van de parkeerterreinen, het gebruik daarvan wordt verbeterd.

4

De huidige fietspaden blijven gehandhaafd. Bij de huidige afrit en bij Total komt in de
plannen een rotonde. Gevraagd wordt om duidelijker tekeningen, toelichting hoe het wordt
en de procedure rond de inspraak. De tekeningen liggen op het gemeentehuis, deze kunnen
bekeken worden, ze zijn openbaar. Er komen rotondes bij Total en bij de huidige afrit. Het
plan is een co-produktie van Gemeente, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie.
Kamermuziekfestival.
Yoram Ish-Hurwitz vertelt over dit festival dat in mei in Oranjewoud gehouden wordt. De
eigenaren van de landgoederen stellen de locaties om-niet beschikbaar, de beheerders doen
het werk. Er is ruimte gegeven op de website van het dorp, en er staat een stuk in de
Wâldknyn. Dhr. Ish-Hurwitz bedankt voor al deze bijdragen. Tanja Balkema, de
productieleider, wordt voorgesteld. Het festival is nog klein, hoop is dat het dorp er achter
staat, dat het hun festival wordt en kan groeien. Doel is klassieke muziek brengen, ook voor
wie dat niet kent. Voor een aantal concerten zijn nog kaarten beschikbaar, te koop via het
Posthuis.
6. Carrousel
In groepen kunnen de aanwezigen zich verder oriënteren op een viertal onderwerpen.
Dit zijn:
- Onderhoud en plannen door Staatsbosbeheer
- Beheerplan Oranjewoud
- Toekomst van de Albertine Agnesschool in relatie tot samenwerking
- Activiteiten van het landschapsfonds.
Een presentatie van museum Belvédère kon niet doorgaan.
7. Rondvraag
- Handhaving van de maximum 30-km en het beperken van het rijden door het
parklandschap kan beter. Reactie van de wijkagent: Bestemming is een onduidelijk
begrip, misschien moet je asfalt er uit halen. Ook het parkeren is een probleem: het
parkeerverbod wordt niet gehandhaafd. Hier is geen oplossing voor. De wijkagent: meer
handhaving kan, maar er gebeurt weinig verkeerds in Oranjewoud, de politie kiest voor
capaciteit elders. 30 km is een probleem op zich. De politie mag volgens de PG wel
handhaven, maar moet dan aan alle voorschriften voldoen. Dit staat niet hoog op het
prioriteitenlijstje. Een voorbeeld van hoe het anders zou kunnen is Rotterdam, met uren
die geclaimd kunnen worden door een buurt. Met de buurt samen kunnen de uren
ingevuld worden. Mogelijk is dat ook hier een optie.
- Inbraakpreventie: de inbraken volgen een golfbeweging. Er is sprake van verplaatsing
vanuit Noord-Friesland naar dit gebied. Goed hang- en sluitwerk en verlichting, vergroten
van de sociale controle vormen mogelijke maatregelen. Deuren en achterom afsluiten
ook. Door de wijkagent wordt gevraagd signalen door te geven, bijv. van vreemde auto’s.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af met een bedankje aan de aanwezige gasten. Als laatste
meldt hij de datum van de jaarvergadering 2013: 12 maart.
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