Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 13 januari 2014
1. Opening van de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Zie overzicht ingekomen en uitgaande stukken onderaan agenda.
o Collegeprogramma: Het College van B en W heeft in het collegeprogramma geen visie voor
natuur en landschap opgenomen. Verder merkt de voorzitter op dat de nieuwe wethouder
Hans Broekhuizen de contactpersoon resp. de aanspreekpersoon is voor het dorp
Oranjewoud. De wethouder bezoekt de jaarvergadering op 25 maart a.s. Met dhr.
Broekhuizen moet nog een bespreking worden gepland als voorbereiding op deze
jaarvergadering.
o Initiatief boekenkisten: ter kennisneming. Cora Kramer heeft hierin de vrije hand.
o Begraafplaats Brongergea: Jochem Liemburg en Jan Wagenmakers zullen de heer Cnossen
een bezoek brengen dan wel trachten een kerkenraadsvergadering bij te wonen om hun
medewerking te vragen voor het plaatsen van een heg.
3. Omtinkers
Er verschijnt een interview met de gemeentelijke omtinkers in de Wâldknyn. Er is een telefoon, de
penningmeester schaft daarbij een prepaidkaart aan. Dick Roos geeft de namen van onze
contactpersonen door aan de Wâldknyn en houdt contact met deze dames. Alle betrokkenen worden
door de secretaris uitgenodigd voor het begin van de volgende vergadering (telefoonnummer is
geworden: 06 12739618).
4. Speeltoestellen
Complimenten worden gegeven aan Jochem en Anneke Liemburg voor hun presentatie. Crescendo heeft
als dank voor hun muzikale bijdrage een gift gekregen.
Van de gemeente is bericht ontvangen dat het budget voor speeltoestellen wordt ingetrokken. Hoeven
voorlopig wij geen nieuwe toestellen te plaatsen, zodat dit geen grote gevolgen heeft. Het besluit zal nog
worden toegelicht in een bijeenkomst (4 maart). In principe gaat de voorzitter daar naartoe.

5. Terugblik op bezoek College B&W op 19 november
Dit onderwerp is vorige vergadering voldoende besproken.

1

6. Voorbereiding jaarvergadering 2014
Samenstelling bestuur: de voorzitter stelt zich opnieuw verkiesbaar, Wim Swart zal aanblijven als
penningmeester. Voorgesteld wordt Rein Soet te benoemen als nieuw bestuurslid. We hebben dan nog
één vacature open staan.
Dick Roos is volgend jaar aftredend. Hij geeft nu al aan geen tweede termijn te ambiëren, zodat ook voor
hem een opvolger gezocht moet worden.
De agenda voor de jaarvergadering wordt vastgesteld. Alle stukken voor de Wâldknyn zijn bijtijds
beschikbaar: financiële en inhoudelijke verantwoording en plannen voor 2014. Wim Swart regelt de
kascommissie.
Afgesproken wordt tijdens de jaarvergadering het accent te leggen op de plannen voor 2014. De terugblik
kan ieder zelf lezen; vragen daarover worden beantwoord. De volgende bestuursvergadering, voor de
jaarvergadering, besteden we hieraan nog aandacht.
De secretaris heeft enkele onderwerpen verzameld voor het voorgesprek met de nieuwe
dorpswethouder. We combineren het voorgesprek met een kennismaking.
7. Acties 2014
Ieder gaat akkoord met het voor de vergadering verspreide overzicht. De secretaris maakt hiervan nog
een artikel voor de Wâldknyn. Aanvullingen in de loop van het jaar blijven mogelijk.
8. Voorbereiding bijeenkomst met bewoners L. Ademalaan, Sluis-, Brouwers- en Altenalaan.
Besloten wordt twee bijeenkomsten te organiseren, in april –mei. De ene is bestemd voor de bewoners
van de L. Ademalaan, de andere over de straten in West. Bedoeling is een rondgang te maken door de
straat. Janny plant de data, in overleg met Marjan Hoogeveen en Rein Soet.
9. Landgoedconcerten 2014
Aanleiding voor bespreking vormt een mail van de organisatie d.d. 12-12-2013 met het verzoek om een
bijdrage. Besloten wordt ons te blijven richten op de vrijwilligers, met een max. bijdrage van €300,-; deze
is geoormerkt. De penningmeester informeert naar de aantallen bezoekers en vrijwilligers uit
Oranjewoud en handelt deze zaak af.
10. Modernisering website
De redactie van de website wil deze moderniseren, met een andere startpagina en enkele technische
verbeteringen. Hiervoor is bij de beheerder, Tres, een offerte gevraagd. Het bestuur geeft de redactie de
ruimte, tot een maximum van €900.
11. Voortgang opzet bruggetje/wandelpadennetwerk
Voor de bouw van het Scheltemabruggetje hebben we nu €9500,- verzameld, een combinatie van
subsidies en eigen bijdragen. Als we dit bedrag nog iets kunnen verhogen kunnen alle werkzaamheden
door de aannemer worden uitgevoerd. De secretaris vraagt de andere betrokken PB’en nogmaals ook
een bijdrage te leveren. Met dit bedrag kan de bouw doorgaan.
2

Water- en omgevingsvergunning zijn inmiddels aangevraagd; de sterkteberekening is naar de gemeente
gestuurd. Jochem overlegt nog met SBB en mevrouw Van Harinxma, die eigenaar zijn van de oevers.
Subsidiegevers en eigenaren uitnodigen moeten we uitnodigen voor de opening. Nagevraagd moet
worden of zij prijs stellen op vermelding op de brug. Door Crescendo is toegezegd dat zij ook bij deze
opening willen spelen.
De secretaris vraagt bij Elly van Haastert van de gemeente wat geregeld moet worden rond eigendom en
onderhoud van de brug.
Op 14 januari is een bijeenkomst gepland met de betrokken PB’en over het wandelpadennetwerk. Janny
Klein zal hierbij Oranjewoud vertegenwoordigen. Streven is dat het wandelpadennetwerk in mei geopend
kan worden (wordt 23 mei).
12. Bouwplan Kon. Wilhelminaweg, zie doorgestuurde mail
Van een projectontwikkelaar is bericht ontvangen dat hij 2 huizen wil bouwen, op kavels van 1500 en
1700 m2 aan de Kon. Wilhelminaweg. Hij vraagt de instemming van PB met het plan. Wij zijn van mening
dat wij hierin geen partij zijn. De voorzitter reageert naar de vraagsteller.
13. Verslag en actielijst 21 november 2013
Bij het verslag en de actielijst worden de volgende opmerkingen gemaakt:
•
•
•
•

De mail over de verkeerssituatie rond de kruising bij de Kon. Julianaweg is binnen gekomen bij
Marjan. Zij zal deze ook beantwoorden.
De verrekening van het ooievaarsnest is nog niet afgehandeld. De penningmeester bewaakt.
Dik Bolkesteyn en Anneke Liemburg zijn toegetreden tot de redactie van de Wâldknyn.
De “kerstborden” met goede wensen zijn geplaatst. De versiering is echter niet goed gelopen.
Dick Roos vraagt Jan Oosterbaan dit volgend jaar voor zijn rekening te nemen.

14. Rondvraag
•
•
•

•
•

Besloten wordt het onderwerp dorpsgrens van de agenda te halen, zolang er geen voortgang is.
Verkeerspoppen: op de kruising van de Kon. Julianaweg zijn twee van de drie poppen
vernield/verdwenen. Besloten wordt geen nieuwe te bestellen; ze hebben hun functie gehad.
Er zijn klachten binnen gekomen van omwonenden over de snelheid van auto’s van leveranciers
van Antea (Oranjewoud). De secretaris maakt een verzoek aan Antea hun leveranciers hierop te
wijzen.
Van de gemeente is nooit antwoord ontvangen op een brief over het bestemming Beschermd
Dorpsgezicht. De secretaris benadert Steven Doelman hierover.
Datum volgende vergadering: 5 maart.
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