Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 16 maart 2016
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Voorbereiding jaarvergadering;
Agenda punten van de jaarvergadering staan in de Waldknyn. De voorzitter Jochem Liemburg heeft
een PowerPoint presentatie gemaakt voor de jaarvergadering. Hans Broekhuizen, wethouder
gemeente Heerenveen, is verhinderd voor de jaarvergadering op 22 maart. In zijn plaats zal
wethouder Siebren Siebenga komen.
Benaderen nieuwe bestuursleden; er zijn meerdere mensen benaderd, allen gaven aan wel over
een jaar bestuurslid te willen worden. Daarom is besloten om een deze kandidaten op een lijst te
zetten en hun in de toekomst nogmaals te benaderden.

3. Ingekomen en uitgaande stukken;
Terugkoppeling bijeenkomst zonneparken 23 februari 2016; Rein Soet en Peter Bijlsma waren
aanwezig bij deze bijeenkomst, ook waren er agrariërs, milieuorganisaties, andere plaatselijk
belangen, bedrijfsleven aanwezig. De gemeente Heerenveen heeft deze bijeenkomst georganiseerd
vanwege de nieuwe ontwerpnotitie ‘ruimtelijk kader zonneparken in Heerenveen’. Doel van de
avond is het toelichten van het beleid voor geïnteresseerden en vooral het krijgen van feedback:
maken we de juiste keuzes? Zon bij elk dorp! Wethouder Siebenga heeft de aftrap van de avond
verzorgd. Hij geeft de ambities van de gemeente Heerenveen aan; op termijn naar energieneutraal.
Omdat windenergie vooralsnog geen optie is in onze gemeente, moeten we meters maken met
andere duurzame energie mogelijkheden, waaronder zon. Vervolgens is het concept beleid
toegelicht door beleidsadviseur mevrouw Postma. Zij heeft stilgestaan bij de belangrijkste gemaakte
keuze; bij elk dorp een zonneweide, en de kansen die dit biedt. Ook dilemma’s en aspecten die nog
geregeld moeten worden, zijn aan de orde gekomen. Oranjewoud komt niet in aanmerking voor een
zonneweide omdat het een beschermd dorpsgezicht heeft en er meerdere landgoederen zijn. Het
tweede deel van de avond zijn de deelnemers aan de slag gegaan. Via een knip-en-plak sessie
hebben we zonneparken bij dorpen ingepast: waar kan dit wel of juist niet? Dit is een
vingeroefening die eenvoudig laat zien hoeveel ruimte er maximaal rond een dorp kan worden
gebruikt voor een zonnepark en welke consequenties dit kan hebben. De uitkomsten gebruiken we
dus niet voor het aanwijzen van concrete locaties. Er is door de aanwezigen geopperd om langs de A
32 (ook in Oranjewoud) zonnepanelen te plaatsen.
Bomen Krukmanslaan/ Tentbos; nog geen reactie van de gemeente, volgt nog.
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Mail Yvette van der Laan; is een whatsapp-groep iets voor ons dorp om inbraken te voorkomen?
Plaatselijk belang; geen actie vanuit plaatselijk belang, dit zullen buren per straat met elkaar moeten
afspreken. Er zijn al verschillende straten die een buurt app hebben.
Glasvezel; Jochem Liemburg zal de voorzitter van plaatselijk belang Mildam een e-mail sturen hoe
de vorderingen zijn m.b.t. glasvezel.
4. Voortzetting secretariaat plaatselijk belang; de volgende vergadering zal er een besluit gemaakt
moeten worden hoe/ wie de dus postbus/e-mail verkeer gaat beheren van plaatselijkbelang
Oranjewoud en wie er secretaris wordt voor het plaatselijk belang Oranjewoud. Rob geeft aan dat
hij de notulen in het vervolg wel wil malen, maar liever niet het secretariaat op zich neemt.
5. Bespreking wijkscan; dorpsoverleg Oranjewoud vond 8 maart 2016 plaats in de Koningshof. De
uitwerking volgt nog. Marjan Hoogeveen en Janny Klein gaan dit uitwerken en zullen verder gaan
met dit project.
6.

Bloembollen; er zijn meerdere e-mails van bewoners gekomen met vragen over de bloembollen.
Jaap Jongedijk zal deze mails gaan inventariseren en contact opnemen met Beeuw Ykema van de
gemeente Heerenveen. Jaap zal reactie terug geven aan de bewoners.
Aan de Lollius Ademalaan zal deze zomer begonnen worden met aanpassing van/ rond de straat.
De verkeersintensiteit meting aan de Kon. Wilhelminaweg zal in maart 2016 plaatsvinden. Er is nog
geen uitslag verkregen van de meting, volgt. Indien er geen uitslag komt, zal Marjan hier achteraan
bij de gemeente.

7. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan en Tolhuisweg Anna Schotanus; krijgt nog vervolg.
Mevrouw Tolsma van de gemeente zal in april 2016 hieraan vervolg geven. Rob zal hierover contact
met haar opnemen.
8. Natuur/ Werkgroep lanen;
Periodiek overleg wandelpadennetwerk; Het Wandelnetwerk “Het Oranjewoud e.o.” is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Particuliere eigenaren
en verschillende Plaatselijk Belangen. Tijdens het ontwikkelen van het wandelpadennetwerk is
afgesproken dat er een periodiek overleg tussen de Gemeente, Staatsbosbeheer, particuliere
eigenaren, alsmede een vertegenwoordiging van de meest betrokken Plaatselijk Belangen zou
plaatsvinden, waarin de bevindingen van het afgelopen halfjaar m.b.t. het beheer en
onderhoudbesproken en geëvalueerd zouden worden. Reactie van de gemeente volgt nog.
Aanleg zonneweides; zie punt 3 bloembollen.
9. Aanpak geocashing; op 2 maart 2016 hebben Jaap Jongedijk en Peter Bijlsma een informatief
gesprek gehad met Roel van der Bij (geocacher uit Skoatterwald te Heerenveen) en Dick Bouwmans
(geocacher uit Oosterwolde). Jaap Jongendijk en Peter Bijlsma zullen een vervolg gesprek met hun
hebben en hun vragen of zij een plan willen schrijven met voorstel voor één of twee extra
geocashing routes in (oostelijk) Oranjewoud en de kosten die hieraan verbonden zijn.
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10. Acties uit beheervisie ; Honden: handhaven aanlijngebod, uitlaatplek ijsbaan overleg met de
gemeente wordt vervolgd. Het plaatsen van fietsenrekken zal 21 maart 2016 gebeuren door Rob,
Jaap en Rein.
11. Actiepunten gemeente;
Plaatselijk belang Mildam heeft een e-mail gestuurd aan plaatselijk belang Oranjewoud met de
vraag om samen aan de gemeente Heerenveen te willen vragen wat hun standpunt is m.b.t. de
Gasboringen Vermillion. Bestuur plaatselijk belang Oranjewoud heeft hier mee ingestemd.
Voorstel tot 30 km/ u zone op de Kon. Julianaweg; wachten nog op reactie van de gemeente.
Vervolg op gesprek werkzaamheden over A32; wachten nog op reactie van de gemeente. Contact
persoon van Plaatselijk Belang Oranjewoud is Kees den Otter.
Reactie gemeente m.b.t. werkzaamheden fietspad Pr. Bernhardweg; de algemene
onderhoudstoestand van het fietspad is inderdaad matig, met daartussen enkele slechte plekken.
Deze slechte plekken gaat de gemeente in het aanstaande voorjaar herstellen. De discussie over al
dan niet voorbestaan van het fietspad langs Bernhardweg stellen we hiermee voorlopig uit. Wel is
middels een mail naar de gemeente aangegeven dat het weghalen van dit fietspad voor Plaatselijk
Belang niet bespreekbaar is.
Verlichting Heidelaan en Cissy van Marxveldlaan;
De verlichting aan de Heidelaan gaat de gemeente dimmen (11 stuks) en de uitgeschakelde
lichtmasten (7 stuks) langs het fietspad van de Cissy van Marxveldlaan worden weer ingeschakeld.
We behouden dan een besparing en de fietsers langs de CvMlaan voelen zich weer veilig.
12. Verslag en actielijst 26 januari 2016;
Bestuur Stichting Belvédère; Sibbe Hoekstra zal contact persoon worden voor plaatselijk belang
Oranjewoud.
13. Rondvraag;
Jochem Liemburg geeft aan dat de gemeente Heerenveen nog terug komt op de vraag van Tjaarda
m.b.t. de speeltoestellen.
Marjan Hoogeveen stelt voor dat we bij de volgende vergaderingen “de Waldknyn” als vast agenda
punt kunnen toevoegen. Op deze manier kunnen er hot items voor de krant of website doorgegeven
worden zodat iedereen goed geïnformeerd blijft.
Rob Meijnen zal dit tijdens de jaarvergadering notuleren.
Volgende vergadering: 17 mei 2016 om 20.00 uur bij Rein Soet
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