Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, d.d. 2 juli 2012
Afstemming met de wijkmanager van de gemeente, Annie Stelma.

o

Evaluatie van de dorpsvisies: verschoven naar “na de vakantie”, zo geeft mw. Stelma aan. Intentie is
het restant van de pot voor de uitvoering van de dorpsvisies te houden en de besteding verder in de
tijd uit te smeren. Er is al veel afgerond met besteding van vrij weinig middelen. De evaluatie krijgt
de vorm van een soort krant.

o

Omtinkers: College heeft bepaald in 2013 de behoefte aan een omtinker voor o.a. Oranjewoud
verder te bekijken, van de gemeente is nu niets te verwachten. Wijken met achterstand/armoede
gaan voor. Er wordt nog eens toegelicht dat armoede hier misschien minder speelt, maar geïsoleerd
zijn wel. Bovendien klopt het beeld van Oranjewoud als “rijk” dorp helaas niet voor alle inwoners.
Mevr. Bosma zou de resultaten van de werkgroep naar de secretaris sturen, zo heeft zij met de
voorzitter afgesproken. Afgesproken wordt dit materiaal opnieuw te bekijken en een bijeenkomst te
organiseren met degenen die zich destijds als vrijwilliger hebben opgegeven. Mogelijk wil iemand de
vrijwilligers coördineren. Idee is een koppeling te maken naar de vrijwilligerscentrale en deze ook bij
de avond te betrekken. Janny Klein zoekt nogmaals contact met mw. Bosma. Vervolgens zoeken we
opnieuw de publiciteit, bijv. door een flyer toe te voegen bij de krant van de feestcommissie In
september.

o

Bevestiging van het afzien van een parkeerverbod bij het Afscheidshuis: mw. Stelma heeft van een
collega een opzet gekregen voor een brief aan PB. Deze wordt door haar voorgelezen. De inhoud is
niet eenduidig. Mw. Stelma neemt de opmerkingen mee voor haar collega’s. PB ontvangt de brief
nog.

o

De ontwikkeling van het Verkeerscirculatieplan heeft stilgelegen, door de bezuinigingsdiscussie. De
uitkomst van de discussie voor dit plan is onbekend. Onduidelijk is daarmee ook hoe het verder gaat.
Mw. Stelma doet navraag.

o

Carpoolplaats Annaburen: mw. Stelma geeft aan dat nu afgewacht moet worden tot het klaar is. Er
is op dit moment geen geld voor de gewenste aankleding. Na afronding kan een idee worden
ingediend, bijv. voor de boomplantdag. Misschien heeft het landschapsfonds mogelijkheden? De
aanleg op zich gaat wel door.

o

Aanplant bomen Elisabethlaan: dorpsbudget en onderhoudsbudget van de gemeente gebruiken.
Wat kost het, met de verantwoordelijk ambtenaren bespreken. Ook aan de Kon. Julianaweg zijn
meer bomen gewenst: de bewoners willen deze zelf betalen. De gemeente levert een kaart, waarop
de plaatsen van de nieuwe bomen ingetekend kunnen worden.

o

Pad vanaf Belvédère op terrein Visser: gemeente en PB zijn het eens dat het voorgelegde plan door
de kosten niet haalbaar is. Vanuit de gemeente is met mw. De Beaufort over gesproken over
alternatieve mogelijkheden om het tsjerkepaad te realiseren. De uitkomst van dit gesprek is nog niet
bekend.
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o

Onderzoek door stagiaire bij de gemeente: de voorzitter heeft een interview gehad. Hij informeert
wat precies de onderzoeksvraag was: hoe is het draagvlak van PB’s bij de bevolking. Ook bewoners
zijn geïnterviewd. Er verschijnt nog een rapport, met een onderscheid per dorp.

Afronding reconstructie Kon. Julianaweg
Communicatie reconstructie Kon. Julianaweg: de effecten rond het kruispunt zijn door alle betrokkenen
onderschat. We hadden meer mensen dan alleen de bewoners moeten betrekken, o.a. de school. De
gemeente moet een brief van drie meisjes nog beantwoorden. Aangeboden wordt om op school verkeersles
te geven, gericht op het kruispunt. Contact kan worden gezocht met de verkeersouder.
Er is een budget om attentiepoppen aan te schaffen. Dick Roos regelt dit, voor Kon. Julianaweg en Kon.
Wilhelminaweg.
Het bord 30 km is niet duidelijk; varkensruggen o.i.d. kunnen helpen de snelheid te beperken.
Geconstateerd wordt dat de gang van zaken rond de vervanging van de verlichting vanuit de gemeente niet
goed gelopen is. Het was alles of niets; alternatieven waren niet bespreekbaar. Gekozen is daarop voor het
handhaven van de huidige verlichting.
Beschermd dorpsgezicht.
Mw. Stelma licht het programma toe van de voorlichtingsbijeenkomst over de ontwikkelingsvisie en
bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht, 4 juli in Tjaarda. Hierbij zijn vanuit PB geen opmerkingen.
Aan Rob Meijnen en Jaap v.d. Zee wordt gevraagd om het concept-bestemmingsplan mee te lezen en te
voorzien van opmerkingen. Zij zijn ook bij eerdere bestemmingsplannen betrokken geweest.
Overtuin, plaatsen van speeltoestellen.
De verantwoordelijk ambtenaar weet hoeveel budget er nog is voor Oranjewoud. Er is daarnaast een
wijkoverschrijdend budget voor recreatieve voorzieningen. Dit komt aan de orde naar aanleiding van de
suggestie van Nijehaske om een deel van hun budget te gebruiken. Er komen immers ook veel kinderen uit
Heerenveen naar de Overtuin. Ook kijken bij Oranjefonds, ANWB, Jantje Beton. Mw. Stelma wil helpen met
het formuleren van een plannetje. Wim Swart gaat subsidiemogelijkheden na, Odette Noom pakt het plan
verder op. Een plan voor de inrichting ligt er al; de keuze voor de toestellen is gemaakt.
Verslag en actielijst, 10 mei 2012.
o
o
o
o

Het overleg met de bewoners van de Bieruma Oostingweg over wel/niet afsluiten van de weg in de
weekends wordt na de vakantie gepland.
Mw. Stelma meldt dat zij de snelheidspaal voor ons kan regelen; zij neemt actie.
De secretaris heeft het verslag naar de wijkagent, Anne Louwsma, gemaild. Van hem is nog geen
reactie ontvangen. Ook het toegezegde materiaal voor de Wâldknyn is niet binnen gekomen.
Van Ruth v.d. Hul is nog aanvullende informatie ontvangen over het wandelpadennetwerk. PB stemt
ermee in dat de paaltjes verdwijnen en dat het “friese” systeem voor de bewegwijzering wordt
gehanteerd. De wenselijkheid van het handhaven van korte routes blijft staan. Jochem Liemburg
koppelt terug naar dhr. V.d. Hul.
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o

o

o
o

Attentiepoppetjes: Hester Walda wil de poppen voor de Kon. Julianaweg gaan beheren. De poppen
worden besteld. Marjan vraagt dit dan ook direct te doen voor de Kon. Wilhelminaweg. Aldus wordt
besloten. Ook hier moet een vaste beheerder worden aangesteld; Marjan Hoogeveen regelt deze
bewaking. Aansluitend komt het verzoek om 30km-stickers op tafel; op sommige plaatsen zijn deze
al op de lantaarnpalen geplakt. De stickers zijn via de gemeente te verkrijgen. Dick Roos regelt deze
acties.
Bedreigde dorpen. Jochem Liemburg heeft het onderzoek opgespoord. Oranjewoud wordt genoemd
als bedreigd dorp, omdat West onderdeel van Heerenveen is geworden. Wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De suggestie van Ruth v.d. Hul om bij de brievenbus aan de Kon. Julianaweg banden te leggen die
auto’s tegenhouden, wordt alsnog opgepakt. Wordt door Dick Roos bij Annie Stelma aangekaart.
Quick scan Haalbaarheid aanpassing dorpsgrens: Dick Roos meldt dat de kosten van inzet van een
onderzoeksbureau min. €4000,- bedragen. Dat is te veel. Besloten wordt hiervan af te zien. De oude
enquête is inmiddels boven water; deze bleek nog in het bezit van Ben Brouwer. Er komt een artikel
in de Wâldknyn; daarna kunnen we in het najaar een bijeenkomst organiseren. Agendapunt voor de
eerstvolgende vergadering.

Rondvraag.
-

2 doeltjes worden aangeboden: Dick Roos gaat kijken; zijn ze geschikt, dan benaderen we de ijsclub
met de vraag of deze ze wil hebben.

-

Rondje Oranjewoud, naar het voorbeeld van De Knipe: een rondgang samen met wijkbeheer door
het dorp, tevoren aangekondigd. Besloten wordt dit te doen. Het geeft ons ook de gelegenheid tot
contact met wijkbeheer

-

Janny Klein en Wim Swart hebben tijdens de bijeenkomst met de gemeente gesproken met de
commandant van de brandweer. Deze wil in gesprek met PB’s om de brandpreventie te promoten.
Idee is een bijeenkomst op school, gevolgd door een bijeenkomst met de ouders en daarna een actie
voor de aanschaf van brandmelders, op zelfde wijze als de actie voor de huisnummerpaaltjes. Het
idee krijgt instemming; oppakken in het najaar. Onbekend is of de AA-school al op de hoogte is van
dit project. Jochem Liemburg benadert Liesbeth Wind hierover.

-

Wâldknyn: Wim Swart kaart het bestaan van twee bladen aan: de Wâldknyn en de uitgave van de
feestcommissie. Het onderscheid is voor inwoners onduidelijk. Besloten wordt een nieuwe
toenaderingspoging te doen, met als doel te komen tot één blad. In het najaar pakken we dit op.
Ook de advertentiepakketten, incl. die voor de website, moeten besproken worden. Wim Swart
maakt hiervoor een voorstel. Dit komt op de volgende agenda.

De volgende vergadering van het bestuur is op 19 september. Voor deze bijeenkomst wordt
Staatsbosbeheer uitgenodigd.
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