Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 11 december 2014
1. Opening van de vergadering
Als onderwerp wordt toegevoegd: de Wâldknyn.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen
Zie overzicht ingekomen en uitgaande stukken onderaan de agenda.
•
•

•

•
•
•

Yoram Ish-Hurwitz heeft een reactie gestuurd op onze aandachtspunten voor het
volgende muziekfestival. We wachten het vervolg af.
Hanneke Huisman van de gemeente heeft vanaf januari 2015 een stagiaire die aan de
gang gaat met een inventarisatie van de bomen binnen de lanenstructuur. De voorzitter
heeft in januari met beiden een gesprek.
Gezien het ontbreken van reacties van de Stichting Geluidshinder worden de gegevens
verwijderd van de website en uit de Wâldknyn. Ook de samenstelling van de
feestcommissie moet worden aangepast.
De informatie over de actie zwerfafval wordt doorgegeven aan de Albertine Agnesschool.
Het besluit aanvraag omgevingsvergunning antennemast sportvelden wordt ter
kennisname aangenomen.
Van de mail van R. v.d. Hul en de reactie daarop vanuit de gemeente wordt kennis
genomen. Dit geldt ook voor de mail van dhr. A. van Veldhoven aan Staatsbosbeheer en
gemeente.

3. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan, L. Ademalaan en Tolhuisweg
-

-

-

Bloembakken voor de Kon. Julianaweg zijn besteld. Beeuw Ykema van de gemeente heeft
gemeld dat deze in maart 2015 geleverd worden.
Aanschaf nieuwe speeltoestellen of verplaatsing voor L. Ademalaan: Rob Meijnen en Rein
Soet bekijken de verplaatsing van de glijbaan uit de Appelhof, overleggen met de buren
van de speeltuin en stemmen af met de gemeente over verplaatsing en bestelling.
Plan reconstructie L. Ademalaan: een voortgangsbericht is ontvangen van de gemeente.
Rein Soet stuurt de mail door naar de mailbox van de straat.
Werkgroep Brouwerslaan: de wal is aangepakt en de belijning bij de uitgang van de
speeltuin aangepakt. M.b.t. de overige wensen is nog geen bericht ontvangen vanuit de
straat. Wordt vooralsnog geparkeerd.
Over het voorstel “bestemmingsverkeer” Altenalaan, is a.s. woensdag een gesprek
gepland met de gemeente.
Voortgang acties Tolhuisweg loopt, deze komen ook a.s. woensdag aan de orde.
Er is geen bestuurslid aanwezig geweest bij de bijeenkomst over Thialf.
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4. Proefboringen bij Langezwaag, gevolgen voor Brongergea
Vermillion gaat alsnog een bijeenkomst organiseren voor de bewoners van Oranjewoud en De
Knipe. We verzoeken ons per mail te informeren over datum en plaats (wordt 27 januari in café
De Knipe). We zullen ook de wijkraad van Skoatterwâld informeren over deze bijeenkomst.
De voorzitter zal een mail sturen aan de gemeenteraad, met daarin onze opvatting dat ook de
gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de informatievoorziening van de inwoners over
dit gevoelige onderwerp. Daarnaast zou er een nulmeting moeten komen voor de gaswinning
begint en een meldpunt voor vragen en schade. Voor verzending wordt afgestemd met PB De
Knipe.
5. Samenstelling en taakverdeling bestuur PB
Enkele namen van kandidaten worden genoemd. Zij worden benaderd door drie huidige
bestuursleden. In de nieuwe samenstelling wordt gesproken over de taakverdeling. Wim Swart
heeft een notitie gemaakt met daarin de taken van de penningmeester en de werkzaamheden
voor de Wâldknyn. Deze rollen kunnen worden gesplitst. De secretaris maakt een soortgelijk
overzicht van haar werkzaamheden.
6. Jaarvergadering 2015
De voorzitter zal wijkmanager Annie Stelma bellen over de stand van zaken m.b.t. het
verkeerscirculatieplan. Ons voorstel is de knelpunten te bespreken tijdens de jaarvergadering.
Oeds Westerhof wordt door Dick Roos gevraagd te vertellen over culturele hoofdstad 2018 en
Yoram Ish-Hurwitz door Janny Klein, over het muziekfestival. Bij overleg tussen laatstgenoemden
wordt ook de bijdrage van PB in 2015 besproken, bestemd voor het slotconcert.
Janny zorgt voor een taakverdeling voor de voorbereiding van de jaarvergadering.

7. Onderhoud wegen 2015
Van Annie Stelma is bericht ontvangen dat in 2015 de volgende wegen op de rol staan voor
onderhoud:
a.
b.
c.
d.

Kon. Wilhelminaweg oost – Van Bienemalaan
Kon. Julianaweg
Marijke Muoiwei
Pr. Bernhardweg

Janny vraagt de planning op. Voor A, B (gezamenlijk) en D worden bewonersbijeenkomsten
georganiseerd. De gemeente wordt daarbij uitgenodigd. A/B in Tjaarda of de Koningshof, D in de
school. Op voorhand staat vast dat we het fietspad op de Pr. Bernhardweg willen behouden.
8. Vervolg gladheidsbestrijding
De voorzitter stuurt over dit onderwerp een brief aan de gemeenteraad.
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9. Verminderen verlichting
Jaap v.d. Zee is naar de commissievergadering van de gemeente geweest. Hier is toegezegd dat
het beleid met PB besproken wordt. (Een uitnodiging is inmiddels ontvangen).

10. Actie bloembollen
Besloten wordt €500,- bij te dragen aan het planten van bollen op een rotonde in Noord en op de
hoek Brouwerslaan/Kon. Wilhelminaweg.
11. Bedanken vrijwilligers
Besloten wordt een nieuwjaarsborrel te organiseren. Secretaris en penningmeester maken een
lijst met namen vrijwilligers; de secretaris zorgt voor de uitnodigingen. De locatie is gereserveerd.

12. Wâldknyn
Kinderredactie: 2 nieuwe kinderen zijn aangetreden; de overdracht loopt.
Bezorging in Heerenveen: de huidige werkwijze wordt in 2015 gehandhaafd.

13. Verslag en actielijst 29 oktober 2014
▪
▪

Er is een ontwerp ontvangen voor een nieuw logo; dit moet nog iets aangepast. Wordt
verder geregeld door de secretaris.
Er zijn nog geen gelden voor het Kunstwerk. Dick Roos vraagt Jeen Bosma of hij het
Mondriaanfonds kan benaderen.

14. Rondvraag
•
•
•
•
•

Datum volgende vergadering: 4 februari bij Rob Meijnen
Kunstwerk: hoogte van de btw nakijken
De redactie vraagt nieuwe onderwerpen voor de Waldknyn
De reactie van dhr. Noorman (PB Mildam) over het wandelpadennetwerk wordt
doorgestuurd naar Elly van Haastert (gemeente).
Er is een nieuwe wijkagent, wij hebben hiervan geen bericht ontvangen. Zie voor
informatie de Wâldknyn.

15. Sluiting
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