Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 1 april 2015

1. Opening van de vergadering
Jaap Jongedijk wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. Ook Rob Meijnen is nu formeel
benoemd. Voor de scheidende bestuursleden wordt nog een borreltje georganiseerd.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Zie overzicht ingekomen en uitgaande
stukken onderaan agenda.
-

-

Anna Schotanus gaat verbouwen; na juli vindt een gesprek plaats met de
buurtbewoners; ook het verkeersplan komt dan aan de orde. Bewaking van de voortgang
door Marjan Hoogeveen.
We hebben de gemeente een reactie gestuurd op de mail over “Rotte kiezen”. Deze heeft
geen vervolg gekregen. De secretaris informeert naar de stand van zaken.
Jochem Liemburg en Rein Soet gaan naar de opening van het Maria Louisejaar.
Gevellocatie: de Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt tegen het kappen van een aantal
bomen op het terrein van de gevellocatie. Er volgt een procedure bij de Raad van State.

3. Terugblik gesprek met wijkwethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Annie Stelma
De meeste besproken onderwerpen hebben inmiddels een vervolg gekregen, onder andere bij
de jaarvergadering. In het verslag van de bijeenkomst worden de vervolgacties nogal eenzijdig
bij het dorp gelegd. Dat accent wordt niet herkend vanuit de bespreking.
4. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan, L. Ademalaan en Tolhuisweg
-

-

Speeltoestellen: (ver)plaatsing naar L. Ademalaan: half april wordt de glijbaan verplaatst
vanuit de Appelhof, een schommel wordt geplaatst. Er is een plaatsingsplan, maar dit
moet nog aangepast worden in verband met bezwaren van de feestcommissie. Alsnog
kiezen voor een nieuwe glijbaan om tegemoet te komen aan bezwaren vanuit de
Appelhof heeft geen zin, omdat de gemeente de glijbaan daar toch weghaalt. Onderhoud
van losse speeltoestellen wordt te duur, aldus de gemeente. Rein Soet bewaakt de
voortgang.
Plan voor de reconstructie van de L. Ademalaan: er ligt een verslag van het overleg op 112 en een brief aan de bewoners van de gemeente van maart 2015. Er is overeenstemming
uitgezonderd een plateau voor het speelterrein.
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-

Inmiddels heeft de gemeente alsnog besloten ook de riolering te vervangen. Daardoor is
nu ook de weg versmallen in beeld gekomen. Er zullen nieuwe bomen worden geplant.
Jetze de Jong wordt toegevoegd in de vertegenwoordiging van de bewoners. Een
volgende bewonersbijeenkomst voor de L. Ademalaan wordt onderling geregeld.
Voorstel bestemmingsverkeer Altenalaan: geen nieuwe ontwikkelingen, het overleg met
de gemeente loopt nog.
Voortgang acties Tolhuisweg: parkeren, ingang Antea, Peter Gerrits van de gemeente
komt ter plekke kijken. Daarna worden verdere afspraken gemaakt.

5. Terugblik jaarvergadering 2015
De vergadering is naar tevredenheid verlopen. De opkomst was goed. Sommigen hadden
liever een andere volgorde in de agenda gezien. De reactie van de gemeente op het
onderwerp verlichting blijft onbevredigend. Voor een viertal punten vragen we opnieuw
aandacht, middels een mail aan Jan de Jong:
- Klachten over verlichting uit Noord
- Pr. Bernhardweg, rondom de school
- Marijke Muoiwei
- Belvédère – Kom.
Naast de verlichting is door de gemeente ook actie toegezegd met betrekking tot de staat van
het fietspad op de Pr. Bernhardweg. Opheffen van dit fietspad is voor PB niet bespreekbaar.
Bewaakt wordt de toezegging de metingen van Vermillion toegankelijk te maken. PB zal deze
op de website plaatsen.
Tijdens de vergadering is de suggestie gedaan de bewoners van het praklandschap stickers te
geven met “ik woon hier”. Besloten wordt hiertoe niet over te gaan. Gevreesd wordt voor
eindeloze discussie wie deze stickers wel en niet krijgen.
Na de vergadering zijn twee namen genoemd van mogelijke bestuursleden. De secretaris doet
navraag.

6. Plaatsing kunstwerk
De verkoop van loten loopt. Voor de onthulling van het beeld op 23 mei is muziek geregeld,
evenals de catering. Voor kleine beeldjes, ter sponsoring, blijkt geen belangstelling te bestaan.
De discussie met de gemeente over de hoogte van de leges loopt nog. Dick Roos coördineert
de voorbereiding, Jaap Jongedijk en Janny Klein zijn bij de onthulling afwezig.

7. Onderhoud wegen 2015
Op 29 april wordt in Tjaarda een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Van
Bienemalaan, Kon. Wilhelminaweg (oost) en Kon. Julianaweg, tussen hert en Tjaarda. De
secretaris zorgt voor de uitnodigingen. Met de gemeente wordt verder afgestemd over de
(voorbarige) plannen.
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8. Organiseren bewonersbijeenkomst Krukmanslaan, in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Dennis Benedictus van SBB heeft aangegeven voor de bijeenkomst met de bewoners een
vooroverleg te willen houden. Dit wordt gepland. Jochem Liemburg, Rein Soet en Jaap
Jongedijk nemen hieraan deel. De bewonersbijeenkomst wordt dan in principe gepland op 19
of 20 mei. Ook de bewoners van Lindelaan en de Block van Scheltingalaan worden
uitgenodigd, zo wordt besloten. Onderwerpen die aan de orde komen: herinrichting en
onderhoud bos, Illegale dumping groen afval en Illegale parkeerhavens.
9. Bijeenkomst inbraakpreventie op 7 april
De uitnodigingen aan de bewoners zijn verstuurd door de gemeente. De voorbereiding is
rond. Jochem Liemburg en Marjan Hoogeveen zijn afwezig.
10. Natuur:
a. De suggestie voor de organisatie van een boomplantdag na het kappen bij het
bruggetje wordt meegenomen in het overleg met Staatsbosbeheer.
b. Overleg over de samenwerkingsovereenkomst voor het wandelpadennetwerk wordt
door de gemeente georganiseerd op 14 april. Er is afgestemd met dhr. Vellinga,
rentmeester
c. Subsidieaanvraag voor onderzoek naar de lanenstructuur bij de provincie is in
voorbereiding
d. Een stagiaire inventariseert de bomen op Oranjestein
e. Aan Hanneke Huisman van de gemeente is een rappel gestuurd, alleen over de
plaatsing van de hekken heeft zij tot nu toe informatie geleverd (mail 23-2).
11. Wâldknyn: advertentietarieven
Rein Soet overlegt over eventuele aanpassing van de advertentietarieven.
12. Wijkscan
Via Caleidoscoop is de uitkomst van de wijkscan ontvangen. De conclusies voor Oranjewoud
worden besproken. Deze zijn herkenbaar en we kunnen ons vinden in de conclusies. In de
Wâldknyn zou een artikel moeten komen met de uitkomsten. Gezien de gevoeligheid van
enkele onderwerpen is het zaak dat dit op professionele wijze geschreven wordt. Ook acties
op basis van deze scan vragen een deskundige aanpak. De verantwoordelijkheid voor de
organisatie en uitvoering van een groot aantal zorgtaken ligt sinds 1 januari bij de gemeente.
We zijn dan ook van mening dat de gemeente het voortouw moet nemen bij het vervolg. PB
kan als klankbord fungeren, maar heeft niet de professionele kennis om de trekkersrol te
vervullen. De secretaris meldt deze opvatting bij de wijkmanager en vraagt haar om actie te
nemen.
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13. Acties uit beheervisie
o
o

o

Inspectie van de speeltoestellen: Rein heeft navraag gedaan. De inspectie is via de
gemeente uitgevoerd.
Aanleveren materiaal voor dorpskant en website door gemeente, afd. communicatie.
Inmiddels worden besluitenlijsten en raadsverslagen verspreid. Deze zijn informatief,
maar voorzien niet in het gevraagd. Onderwerp wordt afgevoerd.
Bebordingsplan en QR-codes of informatieborden (zouden beide worden
opgenomen in wandelpadennetwerk) , rappel naar Hanneke Huisman, gemeente,
gestuurd.

14. Verslag en actielijst 4 februari 2014
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Het verslag wordt goedgekeurd.
15. Rondvraag
a. De redactie van de Wâldknyn vraagt 1 kaartje voor een opvoering in de Overtuin, de
voorzitter regelt dit.
b. Volgende vergadering: eind mei, te regelen via de datumprikker.
16. Sluiting
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