Verslag van de algemene ledenvergadering
op 12 maart 2013 om 20.00 uur in restaurant De Koningshof.
Aanwezig: wijkmanager mevrouw Stelma, wijkbeheerder Hendrik Kromkanp, wijkagent Anne
Louwsma, bestuur PB, 31 leden, vertegenwoordigers PvdA, VVD, Groen Links, Gemeentebelangen,
FNP, D’66 en CU.
Afmeldingen: fam. Wilman, mw. José, Marjan Hoogeveen, wethouder Siebenga.

1. Opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang en mededelingen
Jochem Liemburg, de voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Mededelingen:
-

Het boek over Brongergea is uitverkocht. De tekst is nu wel op stick te verkrijgen, à €20,00.
Dorps- en beheervisie(concept) liggen op de bestuurstafel ter inzage.
Op 30 maart wordt in de Koningshof een Fryske jûn gehouden.

2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 13 maart 2012
Het verslag is opgenomen in de eerste Wâldknyn, die na de vergadering verschenen is. Dat
zal ook dit jaar het geval zijn. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt
vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Financiële zaken
a. Het financieel verslag is opgenomen in de Wâldknyn. De penningmeester, Wim Swart,
geeft een korte toelichting. Gevraagd wordt naar het aantal leden van PB. Dit zijn er 483.
De begroting wordt getoond op het scherm. De opzet hiervan is hetzelfde als voor 2012.
De kosten lopen in 2013 op met €700,00.
Inmiddels heeft PB een behoorlijk bedrag in kas. Voor de komende drie jaar zijn plannen
gemaakt en is per rubriek aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Onderscheiden zijn:
o Landschap, o.a. een bijdrage voor het wandelpadennetwerk, herstel van het
bruggetje over de Prinsenwijk, een informatiebord bij de Overtuin op initiatief
van de werkgroep oranjetoerisme, totaal €9000,00.
o Woonomgeving, o.a. plaatsing van een nieuw kunstwerk.
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Groenbeheer, o.a. plaatsing van een ooievaarsnest bij de school, vervanging van
bomen en uitbreiding van het bestand, accentueren van de ingangen van het
dorp, straatmeubilair, totaal €5000,00.
Veiligheid, o.a. de lopende acties rond 30-km zone, actie brandpreventie,
poppen op gevaarlijke plaatsen
Activiteiten: speelobjecten, dorpskamer, €4000.

Door Jaap v.d. Zee wordt geïnformeerd of ook geld wordt gereserveerd voor een
dorpskamergebouw. Door de secretaris wordt toegelicht dat er niet zoveel behoefte lijkt te
zijn aan een apart gebouw. Een verkenning naar de behoefte aan activiteiten loopt nog, o.a.
met een artikel en een enquête in de Wâldknyn. Voor een aparte ruimte is niet gereserveerd;
voor activiteiten wel.
Gesuggereerd wordt ook activiteiten voor ouderen op te zetten. Oudeschoot wordt als
voorbeeld genoemd.
b. Verslag van de kascontrolecommissie: de administratie klopte en zag er goed uit. Door de
vergadering wordt decharge verleend aan de penningmeester. Dit geldt ook voor Japik
Wilman, die het eerste deel van de taken heeft uitgevoerd..
c. Benoeming van een nieuw lid kascontrolecommissie: Marten de Jong meldt zich ter
plekke en wordt benoemd, naast Willia Habers.
4. Verkiezing bestuurslid
Twee bestuursleden zijn aftredend: Barry ten Brummelhuis en Janny Klein. Janny Klein is
herkiesbaar en wil de rol van secretaris blijven vervullen. Barry ten Brummelhuis is niet
herkiesbaar. Barry ontvangt een dankwoord met aandenken van Jochem Liemburg en
namens de gemeente van Annie Stelma, de wijkmanager. De voorzitter meldt dat nog geen
vervanger gevonden is. Janny Klein wordt herkozen.
Formeel moet Wim Swart nog benoemd worden; hij heeft vorig jaar vanaf de jaarvergadering
deelgenomen aan de bestuurswerkzaamheden in de rol van penningmeester. De benoeming
wordt door de zaal bekrachtigd met een applaus.
Het bestuur blijft zoeken naar aanvulling. Wordt iemand gevonden, dan zal deze alvast gaan
meedraaien en volgend jaar formeel worden benoemd.
5. Verantwoording van het beleid van het bestuur.
De financiële kant van de verantwoording is reeds aan de orde geweest bij de toelichting
door de penningmeester. De voorzitter verwijst ook naar de laatste Wâldknyn, waarin
overzichten zijn opgenomen van de activiteiten het afgelopen jaar. Hij geeft nog een
toelichting, aan de hand van sheets. Naar aanleiding van de presentatie volgen enkele
vragen.
Mevr. Hooghiemster vraag of ook bollen geplant kunnen worden aan het einde van de Kon.
Wilhelminalaan. Geantwoord wordt dat er volgend jaar een nieuwe bollenactie komt, maar
dat nog niet bekend is waar geplant wordt.
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Jan Wagenmakers vraagt naar de stand van zaken van het bestemmingsplan Beschermd
Dorpsgezicht. Dit komt binnenkort ter inzage. A.s. dinsdag wordt het besproken in het
college van B & W, rond augustus kan het afgerond zijn. In de tussentijd geldt een
aanhoudingsplicht voor bouw/omgevingsvergunningen. Past een aanvraag in het nieuwe
plan, dan kan de aanhoudingsplicht worden doorbroken. Het Ministerie moet dan worden
gehoord. De gemeente heeft met deze werkwijze nog geen ervaring. Deze procedure is in
ieder geval nodig voor de hekwerken voor het pad van Visser, waarvoor een
omgevingsvergunning vereist is (bij de Belvédère)en voor de speeltoestellen in de Overtuin.
Jan Wagenmakers meent dat deze procedure haaks staat op eerdere uitspraken dat kleine
veranderingen mogelijk zouden zijn. Vanaf de tweede helft van maart ligt het
bestemmingsplan ter inzage en kan ieder zienswijzen indienen.
De Beheervisie is inmiddels omgedoopt in Visie op Oranjewoud 2013. Het is een soort
servicecontract tussen Plaatselijk Belang en gemeente. Daarnaast vormt het ook een
wensenlijstje, waarover we in gesprek willen met ambtenaren. Uit deze lijst zijn concrete
aandachtspunten voor 2013 gehaald.
Annie Stelma licht toe dat PB ook nieuw beleid heeft opgenomen, bijv. gladheidsbestrijding.
Nieuw beleid moet worden besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat duurt
langer. (wensen naar gemeenteraad).
Brongergea: voor de begraafplaats is door PKN een nieuwe omheining toegezegd. Een
smeedijzeren hek is niet haalbaar. Onderzocht wordt of een pad van stapstenen rondom
betaalbaar is.
Gevellocatie: Dit blijft een rotte plek in de gemeenschap. De laatste plannen zijn weer
afgeblazen. Voorgesteld wordt dat PB in gesprek gaat met projectontwikkelaar en eigenaar.
Pad Belvédère (pad Visser): de bekostiging is rond mits de planologische procedure rond
komt.
Speeltoestellen voor de jongste jeugd in de Overtuin: we zijn ruim een jaar in overleg met de
gemeente, de financiën zijn rond, het geld is overgemaakt naar de gemeente, de bestellingen
leken geplaatst, de opening gepland in maart. Oftewel: voor PB leek alles rond. Nu blijken
alsnog allerlei procedures gevolgd te moeten worden: toestemming van de erven, een
omgevingsvergunning e.d. Duurt nu nog minstens tot de zomer voor de toestellen er staan.
Het bestuur vindt de gang van zaken niet acceptabel en heeft dit de gemeente laten weten.
Gevraagd wordt of de toestellen niet als vervanging gezien kunnen worden. Helaas: nee.

-

-

Andere vragen naar aanleiding van de presentatie:
Het parkeerverbod bij het Afscheidshuis is afgeketst: kunnen bollen dan wel opkomen of is
dit verspilde moeite. De bloemen zijn alleen direct voor en onder het bord Oranjewoud
geplaatst.
Dorpskamer: aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden van de Koningshof, gezien de
medewerking die eerder aan PB verleend is.
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-

Voortgang van het project Brandpreventie; aandacht wordt gevraagd voor het feit dat de
betrokken medewerker van de brandweer maar tot 1 januari 2014 beschikbaar is.
Gevraagd wordt op een toelichting op de bufferzone; de strook tussen Oranjewoud en
Skoatterwâld.

6. De veranderende relatie tussen gemeente en inwoners, door de wijkwethouder.
De voorzitter deelt mee dat de wethouder door ziekte verhinderd is. Zijn presentatie komt
daardoor te vervallen. In plaats daarvan zal de inhoud van zijn presentatie worden
opgenomen in de volgende Wâldknyn.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2013.
Aanvullend op de verantwoording van activiteiten geeft de voorzitter een beeldende schets
van de voorgenomen activiteiten van PB in 2013. Lastig is soms dat we in Oranjewoud steeds
te maken met meerdere eigenaren van bossen en terreinen: gemeente, SBB,
landgoedeigenaren, particulieren.
Jaap v.d Zee vraagt naar de cursussen door de gemeente. Annie Stelma licht toe dat de
gemeente geen geld meer heeft voor allerlei ondersteuning, maar wel kan faciliteren, zoals
met kennisoverdracht. Ook is de rol van de gemeente terugtredend, de burger moet meer
zelf voor elkaar krijgen, ook in de vorm van coöperaties. De gemeente kan wel stimuleren,
samen zoeken naar geld. In dit kader is het aanbod gedaan om te informeren over bijv.
beschermd dorpsgezicht, bestemmingsplan.
Gevraagd wordt naar de plaats van een nieuw kunstwerk. Is nog niet bekend; ieder kan daar
via de Wâldknyn over meepraten.
8. Landgoedconcerten 2013, aankondiging door Yoram Ish-Hurwitz.
Yoram: de eerste uitvoering in 2012 was een groot succes, de concerten waren uitverkocht.
Op 24-26 mei is de tweede uitvoering op de landgoederen. Nieuwe locatie vormt het
Reigerbos, in overleg met SBB. Het openingsconcert is in museum Belvédère, dan volgt Klein
Jagtlust. Het bosconcert is op de Dag van het park. Het slotconcert is bij de Oranjerie, buiten
in de tuin.
De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers tijdens de festivaldagen, informatie hierover is
te vinden op de website festivaloranjewoud.nl Voor alle concerten moeten kaarten gekocht
worden. Streven is naar een of meer gratis concerten in de toekomst. Op een vraag wordt
geantwoord: er zijn slechtweer voorzieningen.
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9. Het Oranjejaar 2013, presentatie van de activiteiten en de geschiedenis, door mevr. H.
Joustra.
Aan de hand van beelden geeft mevr. Joustra een kijkje in de historie van de Oranjes, hun
band met deze omgeving en de plannen die de werkgroep Oranjetoerisme heeft voor het
jaar 2013.

10. Rondvraag
Sies Siebenga: vraagt naar het wel/niet verbouwen van mais op de landerijen van de
Oranjehoeve. Door mevr. Van Harinxma is aan ge gemeente toegezegd dat er geen mais
meer verbouwd zal worden, zo heeft PB vernomen.
Klaas Lycklama à Nijeholt attendeert op het kapotte net bij de speeltoestellen in de L.
Ademalaan. Volgens wijkbeheerder Hendrik Kromkamp wordt een dezer weken een nieuwe
afscheiding geplaatst.
Klaas vraagt ook of we een zwaluwenwand kunnen aanleggen? Er ligt al zo’n wand in
Jubbega. De suggestie wordt meegenomen door het bestuur.
Jaap v.d. Zee vraagt naar de stand van zaken van het andere bestemmingsplan: Oranjewouddorp. Annie Stelma antwoordt dat de gemeente bezig is met aanpassen, verwachting is dat
het in het 2de kwartaal 2013 ter inzage komt.
11. Sluiting van de vergadering, door de voorzitter.
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