Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 22 maart 2016
Plaats: restaurant De Koningshof
Bericht van verhindering ontvangen van: Antje Ruiter, Meitinker
1. Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering. Hij heet leden en gasten welkom. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen, van politieke partijen, van de Participatieraad en
van Caleidoscoop. Wethouder Siebenga vervangt wethouder Broekhuizen. Er zijn geen
mededelingen.
2. Notulen van de jaarvergadering 2015
Jaap v.d. Zee vraagt met betrekking enkele onderwerpen of deze aan de orde komen. Dat is het
geval. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de (scheidende) secretaris.
3. Verantwoording van het beleid in 2015
In de Wâldknyn is een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Als
onderwerpen passeren verlichting, onderhoud en beheer van de lanen, woningbouw, waterpeil,
planten van bloembollen, plaatsing van een kunstwerk, wijkscan, Wâldknyn, website, herinrichting
van de A32, plaatsing van fietsenrekken op de parkeerplaatsen, de gasboringen, aanleg van glasvezel
en het poëzijpaad.
Met dorpswethouder en wijkmanager is op een avond een fietstocht door het dorp gemaakt om
knelpunten in de verlichting te bekijken. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Het bestuur
verwacht niet nog meer te bereiken en heeft het onderwerp daarom afgesloten. Vanuit de zaal
wordt een compliment gemaakt voor de aanpassingen in de Wilhelminaweg en wordt geconstateerd
dat het in de Krukmanslaan ’s avonds “aardedonker” is. Zijn er met betrekking tot verlichting nog
vragen of opmerkingen, dan kan rechtstreeks met de gemeente contact worden opgenomen. De
betrokken ambtenaar: jan.dejong@heerenveen.nl
Een andere aanwezige merkt op dat half maart begonnen zou worden met snoeien in de L.
Ademalaan. Dat is niet gebeurd. Wijkbeheerder Hendrik Kromkamp meldt dat de werkzaamheden op
korte termijn starten.
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4. Het woord aan de wethouder …
a. A32
De financiën voor de aanpassingen zijn hard. Er is 27 miljoen beschikbaar. Rekening moet
worden gehouden met groei: woningen in Skoatterwâld, IBF, Sportstad. Alle studies zijn nu
gedaan. Volgende stap is een ronde met betrokkenen, tot eind maart. Daarna volgen vier
bijeenkomsten o.a. voor Oranjewoud/Aldskoat. Daarna volgt nog de formele inspraakprocedure.
Inhoudelijk gaat het om de aansluitingen bij de K.R.Poststraat en bij Oranjewoud en het
onderliggende verkeersnet, incl. fietspaden.
Het ontwikkelen van een structuurvisie gaat niet door, eerst worden de aanpassingen aan de
wegen gedaan. Reden: de structuurvisie is nu niet nodig en er is geen capaciteit beschikbaar
binnen de gemeente.
De wethouder verzekert de aanwezigen dat inhoudelijk meepraten met het verkeersplan nog
mogelijk is en alternatieven beschikbaar zijn. Namens Plaatselijk Belang neemt Kees den Otter
aan dit overleg deel.

b. Donglust
De eigenaar is bezig met een architect met plannen voor landschapswonen. Vele instanties
hebben een rol bij de beoordeling van de plannen. Zodra deze ‘rijp” zijn, worden de plannen
toegestuurd aan Plaatselijk Belang.
c. Gasboringen
Vermillion wil een tweede boring doen, bij Nieuwehorne en de bestaande pijpleiding
verdubbelen. Er zijn zorgen uitgesproken door een aantal dorpen, m.n. Katlijk en Mildam.
Binnenkort komt er een standpunt van het college; dit gaat naar de Raad. Plaatselijk Belang
wordt geïnformeerd.
d. Glasvezelnetwerk
Vanuit de provincie is een pot subsidie beschikbaar voor de aanleg van glasvezel in onrendabele
gebieden. Dit traject loopt nog niet echt. De gemeente gaat binnenkort een informatieavond
organiseren voor PB-en.
Na deze informatie van de wethouder is er gelegenheid voor vragen. Op een vraag over het fietspad
aan de Pr. Bernhardweg antwoordt de wethouder dat dit binnenkort wordt opgeknapt en dat het
voorlopig ook blijft liggen. De voorzitter refereert aan de deal die gesloten is: opgeven van het
fietspad aan de Kon. Julianaweg in ruil voor langdurig behoud van het fietspad aan de Pr.
Bernhardweg, o.a. vanwege de veiligheid van de schoolkinderen, die via dit fietspad veilig naar
school kunnen fietsen..
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Door Jan Wagenmakers wordt geconstateerd dat er niet wordt gehandhaafd: parkeren, 30 km
snelheid, beperking tot bewonersverkeer en daarmee het niet handhaven van de elementen van het
Beschermd Dorpsgezicht. Het heeft dan ook geen zin deze maatregelen te nemen. Wethouder neemt
de opmerking mee, antwoord komt via PB.
5. Landskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
Als gast en spreker zijn aanwezig Greet Ruitenberg, voorzitter van het fonds en Jacob Drost,
secretaris.
Greet Ruitenberg verzorgt een presentatie en de aanleiding voor het fonds, de werkwijze en de
resultaten tot nu toe aan de orde komen. In het gebied van de ecologische hoofdstructuur mag het
fonds geen actie ondernemen. Daardoor valt Oranjewoud grotendeels buiten het werkgebied. Dat is
spijtig, o.a. voor het behoud van de lanen. Aanspreekpunt hiervoor is de provincie.
Anton van Veldhoven informeert naar de mogelijkheid alsnog bomen rondom carpoolplaats in
Oudeschoot te planten, een van de belangrijkste elementen van het Beschermd Dorpsgezicht. De
eigenaar moet hiervoor een aanvraag doen. Dit is de provincie. Betrokkenen nemen hiermee contact
op.
6. Financiële zaken
De penningmeester presenteert de cijfers van afgelopen jaar (ook opgenomen in de Wâldknyn) en de
begroting 2016. Een beperkt bedrag is onttrokken aan de reserve.
Jaap v.d. Zee informeert naar de post voor het kunstwerk op de begroting. Dit bedrag verschilt
aanzienlijk met de werkelijke kosten. De penningmeester geeft een toelichting.
De kascommissie bestond uit Anja Hofstra en Alie Kok (aftredend). Kascontrole: Anja Hofstra meldt
dat de zaken bij controle perfect in orde waren. Op haar voorstel wordt decharge verleend. Japik
Wilman wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
7. Verkiezing bestuursleden
Peter Bijlsma wordt benoemd tot nieuw bestuurslid. Hij stelt zich kort voor. Marjan Hoogeveen en
Janny Klein vertrekken als bestuurslid. Zij worden voor hun bijdrage bedankt door de voorzitter en de
wethouder. Nogmaals wordt een oproep gedaan om kandidaten voor de twee vacatures in het
bestuur. Het nu ontbreken van vrouwen wordt als gemis ervaren.
8. Activiteiten in 2016
De voorzitter benoemt de onderwerpen die voor 2016 op de rol staan (ook opgenomen in de
Wâldknyn).
Bij de uitwerking van de wijkscan zijn ook medewerkers van Caleidoscoop betrokken. Zij krijgen de
gelegenheid zich kort voor te stellen.
Nog niet in het overzicht opgenomen is het onderwerp geocashing. Aan twee ervaringsdeskundigen
is verzocht dit thema voor Oranjewoud op te pakken namens het bestuur.
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9. Poëzijpaad
Het ontwikkelen van deze route is een initiatief van de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen
(SLAH). Andries Koopmans, bestuurslid van de SLAH presenteert de route en de gedichten die
geplaatst worden. Bedoeling is dat eind mei deze route gereed is.
10. Rondvraag
Jan Wagenmakers constateert dat dwars op de noord-zuid structuur een boswal met wilgen is
aangelegd door een particulier. Vraag: klopt het dat PB hierover de gemeente benaderd heeft en
waarom handhaaft de gemeente niet? Deze aanleg is in strijd met dorpsvisie en beschermd
dorpsgezicht, die door de gemeente als van groot belang worden gekwalificeerd. Bevestigd wordt
dat PB deze zaak heeft aangekaart. De gemeente geeft aan geen capaciteit te hebben voor
handhaving; de prioriteit ligt bij veiligheid. Het is aan de politiek om prioriteiten te bepalen.
In het vorige jaarplan is een bijeenkomst met bewoners van de Krukmanslaan aangekondigd. Een
bewoonster van deze laan informeert hiernaar. De bijeenkomst is vervallen omdat Staatsbosbeheer
de plannen voor de herinrichting van het “Tentbos” heeft ingetrokken.
Onder andere de L. Ademalaan heeft een whatsapp groep. Anja Hofstra informeert of deze via
borden bij begin en einde van de straat kan worden gemeld. De wijkmanager wil dit regelen met
stickers. Informatie over whats-app-groepen loopt via de veiligheidscoördinator van de gemeente.
Symen Brinksma meldt dat de hoek Krukmanslaan-De Blocq van Scheltingalaan regelmatig blank
staat en de boshoek een rommeltje is. De wijkbeheerder schenkt hieraan aandacht.
Sjouke Zijlstra constateert dat de brugjes achter het museum door de paaltjes in het midden niet
toegankelijk zijn met een rolstoel of tweelingkinderwagen. Wijkbeheerder Hendrik Kromkamp
informeert bij zijn collega van Skoatterwâld.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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