Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 1 december 2011
Kon. Julianaweg.
Dick Roos heeft opnieuw contact gezocht met Woonzorg Nederland i.v.m. de invulling van de
Gevellocatie. Er zijn helaas geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Als er voorlopig niet gebouwd
wordt, zou tenminste de tuin onderhouden moeten worden, ook om de monumentale bomen te
behouden. Mogelijk kan deze wens onderstreept worden met een ludieke actie en/of
zelfwerkzaamheid van bewoners.
De reconstructie is inmiddels in uitvoering. Het kruispunt met de L. Ademalaan is nog een punt van
zorg. Er moet hier veilig overgestoken kunnen worden door fietsers; dit is nu nog niet het geval.
PB heeft voorkeur aangegeven voor de soort verlichting die geplaatst wordt. Over deze voorkeur
bestond overeenstemming met de betrokken ambtenaar, maar deze keuze past niet geheel binnen
het lichtbeleid van de gemeente. We hebben nog geen uitsluitsel wat er nu gaat gebeuren. Ook de
plaats van de brievenbus vormt nog een punt van discussie.
Doordat de planning van de werkzaamheden is uitgelopen, was het niet haalbaar overal bloembollen
te planten. We zullen dit nu volgend jaar grootschaliger aanpakken. Idee is dat groepen bewoners
dan zelf bollen in bermen en perken kunnen planten.
De Wâldknyn.
Het tweede nummer verschijnt begin december. Het is gereed. Eind februari staat het volgende
nummer gepland. De reacties tot nu toe zijn erg positief.
Financiën Plaatselijk Belang.
Besloten moet worden of de contributie verhoogd wordt, nu hiervoor ook de Wâldknyn verspreid
wordt. PB heeft een gezond financieel uitgangspunt en krijgt nog een bijdrage van de gemeente. De
mogelijke uitgaven voor 2012 worden geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt besloten de
contributie niet te verhogen. Wel worden administratiekosten ingevoerd voor degenen die niet via
automatische incasso betalen. Deze bedragen €1,50 per jaar. Ieder die nog geen machtiging heeft
afgegeven, wordt nogmaals gevraagd dit te doen.
Bijeenkomst vrijwilligers.
Iedereen die namens PB als vrijwilliger actief is, is uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst op 8
december bij Tjaarda. De voorbereiding hiervoor is rond.
Terugkoppeling evaluatie dorpsvisies.
De gemeente heeft alle PB’s, college van B&W, raad en betrokken ambtenaren uitgenodigd voor een
bijeenkomst, met als agenda de evaluatie van de dorpsvisies. Twee bestuursleden zijn naar deze
bijeenkomst, afgelopen november in Nieuwehorne, geweest. Geïnventariseerd is wat goed ging en
wat minder. Over de hele linie is ieder positief over de gevolgde werkwijze. Op basis van deze
evaluatie zal het college het vervolg bepalen.
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Daarbij komt ook het doorschuiven van resterend budget aan de orde. Waardevol in de bijeenkomst
was vooral de discussie, met de ambtenaren en met andere PB’s.
Website.
De website heeft een nieuwe webmaster, of liever twee. Yvette en Gert van der Laan (L. Ademalaan)
nemen deze taak op zich. Yvette woont ter oriëntatie de vergadering bij.
Verdiepingsslag bestemmingsplan Oranjewoud-Beschermd dorpsgezicht.
Het bestuur laat de gemeente weten dat wordt ingestemd met het advies van een werkgroep met
vertegenwoordigers van de landeigenaren en een extern bureau. PB is hierbij als waarnemer
betrokken geweest. Vanuit de werkgroep BORG is een aantal kritische opmerkingen gemaakt bij de
adviezen. Deze zullen in het vervolg van de procedure, bij de vaststelling van het bestemmingsplan,
opnieuw aan de orde komen. Inhoudelijk is het bestuur het eens met een aantal opmerkingen, maar
procedureel gezien komen deze te vroeg.
Werkgroep omtinkers.
De werkgroep omtinkers heeft laten weten dat zij haar werkzaamheden heeft afgerond. Er is een
inventarisatie gehouden van de soort vragen om hulp en de omvang hiervan. Ook is een sociale kaart
geproduceerd. Deze wordt nog aan alle aangemelde omtinkers uitgereikt. Met de gemeente wordt
door het bestuur overlegd hoe nu verder te gaan. In de planning van de gemeente is opgenomen dat
Oranjewoud in 2013 een professionele omtinker krijgt. Wij willen dit graag eerder, omdat anders een
gat ontstaat en alle aangemelde omtinkers mogelijk verloren gaan. Ook moeten hulpvragen in de
tussentijd opgepakt worden.
Himmeldei.
Landelijk wordt in maart op een aantal plaatsen een himmeldei – schoonmaakdag georganiseerd,
waarbij het zwerfvuil uit de omgeving wordt opgeruimd door vrijwilligers. We gaan verkennen of dit
ook in Oranjewoud haalbaar is, op initiatief van de werkgroep BORG.
Beheervisie.
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep, samen met vertegenwoordigers van de gemeente, een
inventarisatie gemaakt van alle onderwerpen waarover beheerafspraken gemaakt moeten worden.
De inventarisatie is nu gereed en er kan nu een concept beheervisie worden geschreven. Deze
wordt daarna nog een keer gecheckt, o.a. op het feit of ook de situatie in West voldoende is
uitgediept. Daarna zullen de betrokken beleidsambtenaren reageren op onze uitgangspunten en
voorgestelde acties en waar nodig beleid en beheer nog toelichten. Bedoeling is dat het eerste
concept eind januari 2012 klaar is.
Toekomst Albertine Agnesschool.
Er is een brief van de directeur van de Basis aan het College van B&W, over de toekomst van de
scholen. Hierin wordt voor Oranjewoud wel samenwerking aangekondigd, maar de school blijft
bestaan. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Jaarvergadering 2012.
13 maart is de jaarvergadering van PB. Alle stukken hiervoor komen in het volgende nummer van de
Wâldknyn. De opzet van de vergadering wordt besproken en de taken verdeeld. Meerdere
presentatoren worden benaderd om, in carrouselvorm, iets te vertellen over ontwikkelingen die
spelen in en rond Oranjewoud.
De penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar. De huidige penningmeester zal contact zoeken
met twee mogelijke kandidaten.

Volgende vergadering: 17 januari 2012.
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