Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 2 februari
2011.
Ingekomen stukken.
We ontvingen een uitnodiging voor een openbare bijeenkomst over de Friese
waterlinie. Deze is op de website geplaatst zodat belangstellenden hierheen kunnen
gaan.
Van PB Oudeschoot kwam een verzoek om met vrijwilligers boswerkzaamheden aan
te pakken. Dit is doorgespeeld aan Jacob Drost, die het verzoek zal oppakken.
Speeltoestellen.
De mini-goals zijn geplaatst op het veld naast de school. De andere nieuwe
speeltoestellen volgen nog. De vorst kan spelbreker zijn voor het plaatsen. De
glijbaan aan de Brouwerslaan wordt door de gemeente tijdelijk weggehaald voor
onderhoud.
Jaarvergadering.
Op 8 maart wordt de jaarvergadering van PB gehouden. De secretaris is aftredend
en niet herkiesbaar. Verder besluiten we het bestuur met één persoon uit te breiden,
om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen. Daarbij zou het prettig zijn om
weer iemand uit West in het bestuur te hebben. Afgelopen weken is hier en daar
rondgevraagd. Dat heeft geleid tot één kandidaat, waarmee een kennismaking
met het hele bestuur wordt gepland. Daarnaast zijn er twee andere namen. Een
hiervan, en zo nodig de tweede, worden komende week bezocht. Het lukt niet de
betrokkenen al voor te stellen via ‘t Wâldnijs. Dit kan later via de website. (Na de
vergadering is besloten het bestuur eventueel uit te breiden naar 7 personen).
De agenda voor de jaarvergadering wordt doorgenomen en vastgesteld. Na de
pauze komt de beheervisie voor Oranjewoud aan de orde. De financiële stukken zijn
klaar. De penningmeester maakt nog een afspraak met de kascontrolecommissie,
voor de jaarvergadering.
‘t Wâldnijs wordt voor de jaarvergadering verspreid onder de leden van PB. Besloten
wordt bij de niet-leden tegelijkertijd een brief te bezorgen, waarin de bewoners
uitgenodigd worden als nog lid te worden van PB. Het concept van deze brief wordt
goedgekeurd. Ook de inhoud van ‘t Wâldnijs wordt doorgelopen en resterende
acties voor de productie ervan verdeeld.
Beheervisie.
Er is een eerste samenkomst met drie vertegenwoordigers van de gemeente
geweest om de beheervisie uit te werken. Na de jaarvergadering wordt een
volgend overleg gepland.

De beheervisie vormt het belangrijkste ingrediënt voor de jaarvergadering.
Afspraken worden gemaakt hoe de bespreking hiervan aan te pakken. Alle
onderwerpen die we er in willen opnemen zijn geïnventariseerd; ook de zaken die
projectmatig aangepakt moeten worden zijn bekend. De gemeente zal bij ieder
onderwerp een korte beschrijving van vigerend beleid leveren. Bij alle onderwerpen
willen we van de inwoners wensen, opvattingen en tekortkomingen horen. Deze
kunnen na de vergadering in de visie worden verwerkt. Tijdens de
bestuursvergadering op 3 maart worden de details voorbereid.
Van D66 is een brief ontvangen over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
gladheidsbestrijding. Weinig concreet en lastig uit te voeren in Oranjewoud, zodat
we besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.
Overleg met wijkmanager.
Voorzitter Jochem Liemburg heeft een overleg gehad met Annie Stelma, de
wijkmanager vanuit de gemeente. Hierin zijn alle nog openstaande acties voor
Oranjewoud doorgenomen.
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•
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Een reactie op onze brief over de dorpsgrens wordt nog gestuurd.
M.b.t. de gevellocatie (Kon. Julianaweg) is er geen enkele voortgang te
melden. Ook de gemeente heeft niets meer vernomen van Woonzorg
Nederland c.q. de projectontwikkelaar.
De aanpak van de Kon. Julianaweg start direct na de bouwvakvakantie. De
voorbereidingen worden voor de vakantie afgerond. De bewoners worden
op verzoek van PB nog geïnformeerd.
PB heeft haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken bij het
bestemmingsplan Oranjewoud-dorp. PB heeft het voorontwerp hiervoor niet
ontvangen. Overigens is hiernaar door de werkgroepen Borg en
bestemmingsplan wel gekeken en is een brief met aanbevelingen en
kanttekeningen naar de gemeente gestuurd.
De bespreking van de recreatievisie blijft staan voor volgend overleg.

Dorpskrant.
Van de zijde van de feestcommissie is een aantal harde voorwaarden gesteld voor
medewerking aan de dorpskrant. Deze bieden naar de mening van het bestuur van
PB geen basis voor gezamenlijk optrekken. Besloten wordt, zonder de
feestcommissie, nog eens om tafel te gaan zitten met de voltallige redactie van de
krant. Daarbij is voor het bestuur uitgangspunt dat de redactie niet alleen de inhoud
van de krant regelt, maar ook de organisatorische en financiële kant daarvan
organiseert, zelf of met derden. We willen graag dat de krant er komt, maar dan
moet ook de continuïteit geregeld zijn. Daarover bestaan nog te veel
onduidelijkheden. De secretaris stuurt een redactie een uitnodiging. (Dit overleg
heeft inmiddels in een goede sfeer plaatsgevonden).
Website

Besloten is de webmaster te ondersteunen met een redactie die enkele malen per
jaar bijeen komt. Naast webmaster Mignon van Kampen nemen hierin deel Janny
Klein (namens PB), Helga Lyklama à Nijeholt en Jelly v.d. Werk.
In februari zal de redactie een workshop volgen om het beheer van de website
beter te kunnen uitvoeren.
Rondvraag.
1. Na de sluitingsdatum zijn nog bestellingen voor de huisnummerspaaltjes
binnen gekomen. Deze zijn nog meegenomen. Overigens blijkt er een
probleem te bestaan met de “paaltjesmachine”, waardoor de levering
vertraagd is. Volgens de fabrikant is het probleem naar verwachting eind
februari verholpen. Streven is nog de paaltjes en nummers bij de
jaarvergadering mee te geven.
2. Mountainbikesroutes: de werkgroep Borg heeft verzocht hieraan aandacht te
schenken. Wordt op de agenda van het eerstvolgende overleg met de
wijkmanager gezet.
3. Foto’s voor nieuwe ansichtkaarten zijn ontvangen. Een van de bestuursleden
zal de productie regelen.

