Verslag van de algemene ledenvergadering.
Deze is gehouden op 25 maart 2014 in restaurant De Koningshof.
De agenda:
1. Opening door de voorzitter van PB, Jochem Liemburg
Hij stelt de bestuursleden en vertegenwoordigers van de gemeente voor.
Naast inwoners zijn aanwezig vertegenwoordigers van de Participatieraad,
Gemeentebelangen, FNP, D66, Groen Links en CDA. Ook Udo de Goede en
vertegenwoordigers van het architectenbureau, waarmee hij plannen voor de gevellocatie
ontwikkelt, zijn aanwezig. Allen worden verwelkomd.
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 12 maart 2013
Er zijn geen redactionele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en
vastgesteld, met dank aan de secretaris.
3. Financiële zaken
a. Er zijn geen vragen over het Financieel verslag, opgenomen in de Wâldknyn (2014).
b. Verslag van de kascontrolecommissie. Beide leden, Marten de Jong en Willia Habers, zijn
afwezig. Zij hebben laten weten dat de financiële zaken in orde zijn. De penningmeester
wordt décharge verleend. Ali Kok wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie,
naast Marten de Jong.
c. De begroting 2014 wordt door de vergadering geaccordeerd (opgenomen op blz. 11 van
de Wâldknyn).
4. Verkiezing bestuurslid
Aftredend is Jochem Liemburg, huidig voorzitter van het bestuur. Hij stelt zich herkiesbaar.
De vergadering stemt in met een tweede termijn.
Als opvolger van Barry ten Brummelhuis, die vorig jaar is afgetreden, stelt het bestuur voor
te benoemen Rein Soet. Hij wordt gekozen. Odette Noom is tussentijds afgetreden. In de
vacature die daardoor is ontstaan is nog niet voorzien. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de voorzitter omtrent de invulling van de vacature.
5. Verantwoording van het beleid van het bestuur
In de Wâldknyn (jaargang 3, 2014) is een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar
opgenomen. De voorzitter geeft hierop een korte toelichting en memoreert de herhaling van
de actie voor reflecterende huisnummerpaaltjes, de preventieweek, de opzet van het
Wandelpadennetwerk, Wâldknyn en website en de uitbreiding met facebook, het
informatiebord en de speeltoestellen in de Overtuin en het samen met de school plaatsen
van het ooievaarsnest.
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Ook kort aan bod komen de afronding van beschermd dorpsgezicht en bestemmingsplannen,
het planten van nieuwe bomen aan de Elisabethlaan en de Kon. Julianaweg en de eerste
stappen op weg naar Meitinkers en de plaatsing van een nieuw kunstwerk.
Vervolgens stelt hij Hans Broekhuizen voor, de nieuwe wijkwethouder. Samen met de
wijkmanager, Annie Stelma, trakteert hij de aanwezigen op beschuit met muisjes. Er zitten nu
al ooievaars op het nest, zoals de Albertine Agnes school via een foto op facebook aan ieder
heeft laten weten.
Er zijn over de terugblik en de presentatie van de wethouder geen vragen of opmerkingen.
6. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2014
Opnieuw neemt de voorzitter het woord en benoemt de belangrijkste en nu bekende
plannen voor dit jaar. Dat zijn:
- Realisatie van het Wandelpadennetwerk
- Realisatie van de Scheltemabrug
- Bijeenkomsten voor de bewoners van resp. L. Ademalaan en bewoners van BrouwersAltena- en V.d. Sluislaan
- Afspraken tussen Meitinkers en contactpersonen en introductie van hen in het dorp
- Overleg over behoud van de lanenstructuur. Er is een eerste bijeenkomst geweest met
eigenaren: Bosgroep (Oranjehoeve), Oranjestein, gemeente, SBB en PB
- Volgen van de ontwikkeling van het Verkeerscirculatieplan
- Realisatie van een kunstwerk, waarvoor contact is gezocht met een plaatselijk
kunstenaar.
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Reacties van aanwezigen:
Waarom de naam Scheltemabrug? Het moet zijn Harinxmabrug. De voorzitter belooft nader
onderzoek te doen (Opm.: Inmiddels is gebleken dat de naam Scheltemabrug historisch juist
is; deze naam wordt gehandhaafd).
Kunnen de contactpersonen voor de Meitinkers opgenomen worden in de Wâldknyn? Dit
wordt toegezegd.
Als er een werkgroep lanen komt, kan Ruth v.d. Hul dan als lid worden opgenomen. Hij was
bij de opstelling van de dorpsvisie een belangrijk initiator op dit terrein. Vooralsnog is er geen
sprake van een werkgroep, zo antwoordt de voorzitter.

7. Kennismaking met de wijkwethouder, Hans Broekhuizen
De wethouder gaat verder in op twee onderwerpen: de Meitinkers en het
verkeerscirculatieplan.
Meitinkers
Door de gemeente is een Visie sociaal beleid vastgesteld. Binnen dit beleid worden twee
aandachtsgebieden onderscheiden:
a. een leefdomein jeugd en gezin en
b. een leefgebied leven, werk en inkomen.
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De aanstelling van Meitinkers (door de gemeente eerder Omtinkers genoemd) past binnen
het beleid. Deze Meitinkers zijn inmiddels voorgesteld via de Wâldknyn. Nog onbekend is of
er een spreekuur in de wijk komt.
Geconstateerd wordt dat er verwarring bestaat over de namen Omtinkers en Meitinkers. En
dan heeft het dorp zelf ook nog contactpersonen, die de Meitinkers kunnen inschakelen.
Wethouder Broekhuizen geeft voorbeelden van de mogelijke inschakeling van vrijwilligers en
professionals. De ervaring tot nu toe is dat, ondanks de burenhulp die gegeven wordt, er
behoefte is aan deze extra mogelijkheid voor hulp.
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Verkeersciculatieplan
Het verkeer op de A32 is sterker gegroeid dan verwacht. In de huidige situatie ontstaan
opstoppingen op de aan- en afvoerwegen. Door de komst van de zuivelfabrieken en andere
bedrijvigheid zullen de knelpunten toenemen. Er zal sprake zijn van een toename van
vrachtverkeer. Daarom wordt een verkeerscirculatieplan ontwikkeld. De wethouder
presenteert een kaart, die een eerste indruk geeft. In 2014 worden de plannen verder
ontwikkeld, in 2015 volgt de inspraak en participatie. In de huidige plannen komt er een
parallelweg naast de A32 aan de zijde van Skoatterwâld, identiek aan die aan de andere zijde
(langs het stadion). De afslag Wolvega op de Oranje Nassaulaan blijft. Naar het noorden
moet verkeer eerst over de nieuwe parallelweg, tot de K.R. Poststraat. Ook wanneer een
automobilist vanuit Leeuwarden komt, verlaat hij/zij hier de snelweg en komt op een
rotonde. De huidige stoplichten verdwijnen. Uit de reacties blijkt dat dit onderwerp erg leeft.
Vragen zijn onder meer:
Wat gebeurt er met de fietspaden? Dit is nog onbekend.
Wat is de winst van dit plan voor Oranjewoud? Antwoord: minder files.
Ontstaan er geen opstoppingen voor het verkeer vanuit Wolvega? Antwoord: het plan is hier
een rotonde te maken.
Wat is het effect m.b.t. de geluidshinder? Een aantal schetsontwerpen/uitgangspunten voor
de plannen is al bekend. Vertegenwoordigers van de Stichting Geluidshinder geven aan dat
zij vooroverleg willen, anders is alles al dichtgetimmerd. Bij de formele inspraak zijn
wijzigingen vrijwel niet meer te realiseren. Er ligt al een rapport, dit is in het bezit bij de
Stichting. Antwoord: PB wordt betrokken.

8. De nieuwe invulling van de gevellocatie, Kon. Julianaweg
Toelichting op de plannen door Udo de Goede en de architect van de plannen. Na een korte
inleiding door Udo de Goede geeft de architect aan de hand van foto’s een impressie van de
geplande invulling van de huidige gevellocatie. Bedoeling is in april/mei de voorbereiding en
de bestemmingsplanprocedure te starten voor deze locatie, voorlopig Klein Meerzicht
genoemd. Het terrein ligt binnen het bestemmingsplan Oranjewoud-dorp. Hierin is ruimte
open gelaten, een witte vlek, om deze locatie alsnog in te vullen.
In februari 2015 zou de procedure rond kunnen zijn en kan de bouw starten. Eind 2015 is de
eerste bewoning mogelijk. Het plan voorziet in 6 vrijstaande of 3 twee-onder-eenkapwoningen of een combinatie van beide.
Het tuindeel (aan de Kon. Julianaweg), met eiken, robinia, lindes en beuken blijft
gehandhaafd. Drie bomen hier zijn monumentaal; een aantal andere karaktervol.
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De tuin blijft toegankelijk voor ieder, vanaf de Kon. Julianaweg. Door de tuin loopt de
toegang naar de woningen. Er komt geen doorgaande weg. Het terrein blijft omsloten door
water. Het eigendom van het tuindeel zal liggen bij de gemeenschappelijke eigenaren van de
woningen.
De presentatie wordt afgesloten met de toezegging om bij verdere ontwikkeling, een nieuwe
presentatie te geven.

9. Rondvraag
- In de Leeuwarder Courant wordt geschreven over de bouw van 4 nieuwe huizen aan de
Kon. Wilhelminaweg/Marijkelaan. Het voorstel komt in april in de gemeenteraad. PB is
van mening dat zij hierin geen partij is.
- Worden de huurwoningen aan de L. Ademalaan gesloopt? Dit is onbekend bij het
bestuur; voor de bewonersbijeenkomst op 9 april wordt navraag gedaan bij Accolade.
Waarom mocht de gevel aan de Kon. Julianaweg niet eerder worden gesloopt van de
gemeente? De wethouder geeft aan dat sprake is van veranderend inzicht.
- De brievenbus is verhuisd van de Kon. Julianaweg naar de L. Ademalaan. Ongenoegen
hierover wordt uitgesproken. Het bestuur geeft een toelichting op de gang van zaken.
Achteraf was verplaatsing naar de Elisabethlaan misschien een betere optie geweest.
Opnieuw verhuizen is echter niet haalbaar.
- Op de Kon. Julianaweg zijn twee van de nieuwe bomen geknakt. Deze worden herplant in
november/december 2014, zo meldt de wijkbeheerder, de heer Kromkamp.
- Op de Kon. Julianaweg wordt gefietst op wandelpad; mogen kinderen op dit pad fietsen?
Bij de reconstructie van de weg en het verwijderen van de fietspaden is afgesproken dat
gedoogd wordt dat kinderen via het wandelpad naar school fietsen.
- Geattendeerd wordt op de snelheidsbeperking: 30 km op o.a. de Kon. Julianaweg.
Bezoekers van Tjaarda rijden stelselmatig te hard.
- De kermis van Oranjewoud is een dode boel geworden. Kan deze terug naar de oude
plek bij Tjaarda of op het terrein naast de Koningshof? Het bestuur zegt toe hiernaar te
kijken.
10. Sluiting van de vergadering
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