Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 17 januari 2012.
Hoge heggen.
Op een aantal plekken in het dorp staan heggen die het zicht op het verkeer belemmeren. De
voorzitter heeft met mevrouw Van Haastert van de gemeente een ronde gemaakt om potentieel
gevaarlijke plekken te bekijken. De gemeente zal enkele bewoners aanspreken op het onderhoud van
de heg en het terugbrengen op de max. hoogte.

Bomen aan de Elisabethlaan.
Het bestuur van PB is voor versterking van de lanenstructuur, o.a. door de aanplant van bomen. Als
locaties om bomen te planten zijn genoemd de Elisabethlaan en de groenstrook tussen Noord en de
Oranje Nassaulaan. Middels een enquete is de bewoners van de Elisabethlaan naar hun mening
gevraagd. Het aantal voor– en tegenstanders bleek even groot en er kwamen geen nieuwe
argumenten ter sprake. Het verzoek tot aanplant is nu bij de gemeente neergelegd.

Dorpskamer.
In de dorpsvisie staat aangegeven dat we streven naar een eigen dorpskamer. Bij de gevellocatie gaat
dit voorlopig niet lukken. Door de wethouder is najaar 2011 aangegeven dat een eigen gebouw niet
haalbaar is, maar dat we wel kunnen aansluiten bij andere ontwikkelingen. Een mogelijkheid zou zijn
een leegkomend lokaal in de school of een ruimte in de uitbreiding van het museum. Gedacht wordt
niet aan een “feestruimte”, maar aan een “kamer” waar PB en werkgroepen kunnen vergaderen,
bijeenkomsten met groepen bewoners kunnen houden, waar verenigingen gebruik van kunnen
maken en waar spreekuren van instanties, bijv. omtinkers, gehouden kunnen worden.
Door de wethouder is ook aangegeven dat een initiatief breed gedragen moet worden. Voor we
allerlei plannen gaan maken, moeten we bij alle verenigingen/stichtingen in het dorp inventariseren
of er voldoende belangstelling is. Zo ja, dan kan er een werkgroep komen die de plannen verder vorm
geeft en de financiële haalbaarheid bekijkt.

Thialf/verkeersafwikkeling.
Een meerderheid van het bestuur is tegen de plannen voor realisatie van Thialf op de Noordplot. Het
gaat daarbij niet om Thialf op zich, maar om de onvoldoende bereikbaarheid van Oranjewoud (voor
hulpdiensten) bij evenementen en de te verwachten parkeeroverlast. De voorzitter zal deelnemen
aan een overleg met andere wijkbelangen over dit onderwerp en ’t Petear van de gemeente.

Dorpsgrens – West.
Afgesproken wordt om dit onderwerp weer te activeren. De werkgroep wordt benaderd om
gezamenlijk volgende stappen te zetten.

Aanpak Kon. Julinanaweg.
Het bestuur is van mening dat de kruising met de L. Ademalaan niet goed is aangelegd; het is er
gevaarlijker geworden. Vanuit de gemeente is toegezegd opnieuw naar deze plek te kijken. De
werkzaamheden worden pas in maart hervat.
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Er wordt door de gemeente een nieuw verlichtingsplan gemaakt voor de Kon. Julianaweg en de
aanliggende straten. De bewoners worden hierover nog apart geïnformeerd.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang.
De jaarvergadering op 13 maart is voorbereid. Meerdere sprekers zijn vastgelegd. De verantwoording
van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd. Deze wordt, met het financieel verslag, opgenomen in De
Wâldknyn.
De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Contributie.
Vorige vergadering is besloten de contributie dit jaar niet te verhogen. Alle leden krijgen voor
hetzelfde geld nu ook de Wâldknyn. Inmiddels is gebleken dat een aantal inwoners dat vertrekt uit
het dorp lid blijft om onze dorpskrant te blijven ontvangen. Omdat we voor hen verzendkosten
maken, wordt besloten voor deze groep de contributie te verhogen tot € 10,00.
Volgende vergadering: 22 maart.
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