Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 15 oktober 2015

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Lânspiksfûns Oranjewâld/Ketlik (SLOK)
Gast is Jacob Drost, afgevaardigd namens PB en secretaris van het fûns. Er zijn twee
aanleidingen voor het gesprek: een presentatie tijdens de komende jaarvergadering en de
mogelijkheden van het fûns bij de plannen rond beheer en behoud van de lanenstructuur in
Oranjewâld.
SLOK zal tijdens de jaarvergadering een presentatie geven van “wat is SLOK en wat is
inmiddels gerealiseerd”. Inmiddels zijn 77 contracten afgesloten, m.n. in Katlijk, voor zowel
nieuwe aanleg als beheer.
SLOK werkt nog steeds niet binnen de EHS (Ecologische hoofdstructuur). Dat beperkt de
mogelijkheden in Oranjewoud. Dubbele subsidies zijn ook niet mogelijk, zoals bij projecten op
de landgoederen aan de orde kan zijn. Concreet wordt gekeken of er gebieden overblijven
waar wel subsidiemogelijkheden zijn en die binnen de lanenstructuur vallen. PB geeft de
eigenaren van de grond aan. Jochem Liemburg, Rob Meinen, Jacob Drost en de
gebiedsmakelaar plannen een vervolggesprek .
3. Breedband/glasvezel, aanlegmogelijkheden in Oranjewoud
Gast is Roelof de Boer, vertegenwoordiger Fryslan Ring, namens de provincie Fryslan.
De provincie streeft naar voldoende internetcapaciteit voor iedereen in de provincie, ten
behoeve van de leefbaarheid in het buitengebied. Er zijn nog 20.000-25.000 adressen zonder
voldoende mogelijkheden. Via Gedeputeerde Staten is geld beschikbaar gekomen om via
lokale projecten tot aanleg van glasvezel te komen. Er zijn inmiddels 5 start-up projecten
geweest. Hierbij werd de aanleg gefinancierd en ontvangen huishoudens €500,- subsidie per
adres. Deelnemers betalen vervolgens via een abonnement de investering terug. Bijdragen
voor de lening komen van de provincie en de Bank Nederlandse gemeenten.
Vraag is of er ook voor de huishoudens in Oranjewoud die nog geen kabel hebben
mogelijkheden bestaan om een aansluiting te krijgen. Kan hiervoor via PB een project worden
opgezet? Het gaat hier om plm. 80 adressen, waarvan 4 zich al hebben aangemeld. Om een
project te starten zijn 100 tot 150 adressen nodig. Wij kunnen uitbreiden richting Mildam en
Ketlik, waar hetzelfde probleem speelt.
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Besloten wordt met de PB’s van deze dorpen te overleggen, waarna een gebied bepaald kan
worden. Vervolgens kan de belangstelling (nog vrijblijvend) geïnventariseerd worden en een
informatieavond worden belegd. De voorzitter neemt contact op met de andere Plaatselijk
Belangen. PB Oranjewoud is positief over de aanpak van dit onderwerp en wil hiervoor een
werkgroep met belanghebbenden in het leven roepen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Zie overzicht ingekomen en uitgaande
stukken onderaan agenda.
a. Stichting geluidshinder
Het stichtingsbestuur is bijeen geweest en heeft besloten door te gaan. Nieuwe
bestuursleden worden gezocht. PB is gevraagd de werkzaamheden op het terrein van
geluidshinder en het contact met de gemeente hierover over te dragen aan de
stichting. Besloten wordt akkoord te gaan met deze accreditatie, mits het bestuur van
de stichting op sterkte is. Een vertegenwoordiging vanuit PB wordt nog besproken.
Rein Soet handelt dit onderwerp af.
b. Sponsoractie van De Friesland.
Twee suggesties voor mogelijk te sponsoren activiteiten worden gedaan: de
poeziëroute en de aanleg van een vis-/kanosteiger. De secretaris onderzoekt de
voorwaarden voor de indiening.
5. Terugblik op het gesprek met de wijkwethouder
Van Annie Stelma wordt een verslag van het overleg verwacht. Gemaakte afspraken:
o Wijkscan: afspraak wordt door de gemeente gemaakt met Janny Klein en Marjan
Hoogeveen
o Verlichting: gaan op een avond door het dorp fietsen met de wethouder. Jochem
Liemburg verstuurt hiervoor een datumplanner
o Fietspad Pr. Bernhardweg: onduidelijk
o Boswal op het terrein van dhr. Visser: is nog in onderzoek bij de gemeente, binnen 4
weken volgt een reactie
o Blikvanger/riet: Wijkbeheerder Hendrik Kromkamp gaat ter plekke kijken
o Update overleg Donglust: Jochem Liemburg legt contact met de eigenaren
o
o
o

o

Vermillion (gasboringen): inmiddels heeft een gesprek met Vermillion
plaatsgevonden. Hiervan verschijnt een verslag
Snelheid laatste deel Kon. Julianaweg; suggestie gedaan het bord einde bebouwde
kom te verplaatsen bord, nog niet opgepakt
snelheid A32: advies van de gemeente: doe mee in de werkgroep herstructurering
A32, knelpunt wordt bij Rijkswaterstaat benoemd door de wethouder (deelnema
werkgroep is geregeld)
Start werkgroep A32; geen planning bekend
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6. Voortgang afspraken L. Ademalaan en Kon. Wilhelminaweg. Kon. Julianaweg en Van
Bienemalaan
Het voorstel voor inrichting van de speeltuin aan de L. Ademalaan en aanschaf van een
speeltoestel is akkoord. Rein Soet regelt het vervolg met de gemeente.
Het overleg over de herstructurering, gemeente en vertegenwoordigers van de straat, loopt
nog. Het bestuur heeft waardering voor de opstelling van de gemeente. De planning voor de
uitvoering wordt afgewacht.

7. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan en Tolhuisweg
Geen voortgang te melden. Bij de gemeente wordt navraag gedaan naar de stand van zaken
m.b.t. afgesproken acties.
8. Natuur
-

-

-

De organisatie van de boomplantdag bij het bruggetje op 13 november, 12.30 uur, is
geregeld. Namens PB zijn Jochem Liemburg en Marjan Hoogeveen aanwezig. De kinderen
van de AA-school planten de eiken samen met medewerkers van Staatsbosbeheer.
De werkgroep lanen is 14 september bijeen geweest. Een eerste plan met begroting ligt
bij de provincie. 19 november wordt het overleg vervolgd, in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de provincie.
Waterbeheerplan van het Wetterskip. Via informeel contact is vernomen dat het
oorspronkelijke plan is teruggenomen en nu aanvullend onderzoek loopt. De verdere
procedure wordt afgewacht.

9. Poëzijpaad
Initiator Andries Koopmans is ook bij de werkgroep Vorstelijk Oranjewoud geweest. Het plan
is daar positief ontvangen. Een vervolggesprek met PB wordt gepland.
10. Bestuur
o
o

o

Afspraken zijn gemaakt over het benaderen van nieuwe bestuursleden
Planning voorbereiding jaarvergadering/Wâldknyn: de secretaris stuurt een
overzicht van acties rond, half januari is de deadline voor het leveren van artikelen
voor de Wâldknyn
De penningmeester benadert Yvette v.d.Laan voor ondersteuning bij de
modernisering van de ledenadministratie.
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11. Acties uit beheervisie
o
o
o

Bebordingsplan en QR-codes of informatieborden: ligt te bewaking bij Jildau
Wiersma van de gemeente.
Honden: handhaven aanlijngebod, uitlaatplekken: verzoek is ingediend bij Annie
Stelma, nog geen reactie.
Fietsenrekken: nog steeds geen voortgang bij de gemeente. Besloten wordt zelf een
offerte voor 5 houten fietsenrekken te vragen.

12. Verslag en actielijst 26 augustus 2015
o

o
o

Rob Meinen en de wijkbeheerder zijn gaan kijken bij het Springend Hert. Besloten
wordt hier geen verandering aan de brengen. Het zou alleen prettig zijn als de borden
er omheen verplaatst kunnen worden.
De bewoners van de Altenalaan ontvangen nog een brief over het éénrichtingverkeer.
Met de stichting Belvédère heeft een gesprek plaats gehad over de toekomst van de
stichting. Een verslag van de bespreking wordt afgewacht.

13. Rondvraag
•

•
•

Geo-caching: kunnen we ook aan deze vorm van recreatie aandacht besteden in
Oranjewoud? Er zijn nu weinig cashes te vinden in deze omgeving. Jochem Liemburg en
Janny Klein doen navraag. In de Wâldknyn komt een artikel over dit onderwerp.
De vrijwilligers worden weer bedankt voor hun inzet, begin januari.
Datum volgende vergadering 8 december bij Rob Meijnen.

14. Sluiting
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