Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 10 mei 2012.
Gedachtenwisseling met de wijkagent, Anne Louwsma
Aandachtspunten:
o

o

o

o

Belvedere en Overtuin, overlast door “hangjongeren”. Dit punt komt met regelmaat terug.
De politie wil na een concrete melding wel gaan kijken, maar kan niet continu aanwezig zijn.
Het uit de anonimiteit halen van de jongeren helpt al
Rondrijderij op zondag, keuze wel/niet handhaven. De politie wil kiezen voor een structurele
oplossing. Je zou ergens de doorrijdmogelijkheid moeten blokkeren, bijv. door fietspad i.p.v.
autoweg. Is er draagvlak om dat te doen? Wij gaan overleggen met de betrokken bewoners
aan de Bieruma Oostingweg.
Digitale snelheidspaal: deze kun je aanvragen, dhr. Louwsma zal dit oppakken. We willen
controle voor het 1ste kruispunt van de Kon. Julianaweg, als signaal tegen te hard rijden. Het
gaat ons niet om bekeuren, maar om vergroten van de veiligheid. Advies: Eis als fietser je
plek op de weg op, ga breed rijden, dat remt ook de snelheid.
Inbraakpreventie: informatie kan gegeven worden op de website. Besloten wordt tot een
interview in de dorpskrant.

Wandelpadennetwerk.
Als gast aanwezig: Ruth v.d. Hul
Een basiskaart van de aanwezige/gewenste wandelpaden is gemaakt, samen met de omliggende
PB’s, gemeente en SBB. Ook het Fryske Gea wordt nog betrokken. De opzet leidt tot een
grootschaliger aanpak, dan de PB’s voor ogen hadden, met langere wandelingen. In Oranjewoud
komen veel gezinnen en ouderen, die kortere routes lopen. Voorstel van dhr. V.d. Hul is daarom het
handhaven van korte wandelingen, wel met knooppunten. Basis vormen dan de bestaande
wandelingen van SBB; met de nieuwe voorstellen worden dat er 13 + tsjerkepaden. Het tsjerkepaad
dat is uitgewerkt door Borg zit hierbij, evenals de verbinding naar Nieuweschoot. Ook het Kuierke is
opgenomen. Voor het vervolg wordt een projectopzet gemaakt, 50% van de kosten wordt dan
gedragen door de provincie. Het andere deel moet worden opgebracht door belanghebbenden, evt.
in bijdragen. Een begroting moet nog gemaakt. Pleidooi is één organisatie de verantwoordelijkheid te
geven voor het beheer. Een groot deel van de kosten zijn controlekosten. Gedacht wordt aan de
Marrekrite, samen met vrijwilligers.
Dhr. V.d. Hul laat de kaart zien. Via knooppunten kun je overstappen naar andere routes. Ook vanuit
Mildam en Nieuweschoot, ook via het Oranjehoeve terrein. Nog nodig is o.a. een voetbrug over de
Prinsenwijk. Gestreefd wordt naar “eenrichtingverkeer”, wat minder beleving van drukte geeft. Bij de
startpunten van de routes komt informatie daarover. Achtergrondinformatie op termijn via QRcodes. Bedoeling is dat er ook een kaart komt waarop de routes vermeld staan. Het streven is dat het
geheel in 2013 klaar is.
Het bestuur steunt het voorstel de korte routes te handhaven.
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Verslag van de vergadering van 22 maart 2012.
Actielijst.
▪

▪

▪

▪
▪

Bloembollen: groepen bewoners kunnen bollen bestellen voor de bermen, Odette Noom
regelt een oproep in de Wâldknyn. De bollen die we afgelopen najaar niet konden planten,
komen dit jaar alsnog. Het budget hiervoor is blijven staan.
Omtinkers: dit onderwerp komt terug op de volgende agenda. Jenny Bosma wil het
aanwezige materiaal nog overdragen. Jochem Liemburg neemt contact met haar op. Van de
zijde van de gemeente is niets te verwachten, ondanks eerder gewekte verwachtingen.
De gemeente is terug gekomen op de toezegging in Heerenveen Noord een parkeerverbod in
te stellen. Besloten is hier geen maatregelen te nemen. Hiervan krijgen we nog een
bevestiging.
De Wâdknyn heeft één nieuwe redacteur gevonden. Uitbreiding met een organisator is nog
steeds gewenst.
Dick Roos wordt verzocht te verkennen of een van de bewoners in de omgeving van het
kruispunt Kon. Julianaweg de attentiepoppen wil beheren.

Begroting.
We krijgen vanuit de gemeente €2200,00, het plan voor de besteding moeten we indienen voor 1
juni. De posten worden doorgelopen, aan de hand van een opzet van de penningmeester. Hij zorgt
voor indiening van de aanvraag bij de gemeente.
Speeltoestellen in de Overtuin.
Speeltoestellen: een voorstel is bij de gemeente uitgewerkt, daarin traditionele toestellen. 2 offertes
zijn opgevraagd: voorkeur heeft de sobere variant. De kosten hiervan bedragen nog € 9100,00. Ons
budget omvatte €4300,00; een deel hiervan is gebruikt. Odette Noom overlegt verder met de
gemeente, streven is een kostenverdeling 50- 50. Ook zullen we fondsen aanschrijven om subsidie te
krijgen.
Rondvraag.
Aan de geluidswallen: wordt weer aan gewerkt.

Volgende vergadering: 2 juli.

2

