Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 20 oktober 2010.
Beheersvisie Oranjewoud
Met de wijkmanager zijn afspraken gemaakt om samen met de gemeente een beheervisie te ontwikkeling
voor Oranjewoud. Dit is een document waarin afspraken worden vastgelegd over onderwerpen als
groenonderhoud, gladheidsbestrijding, verlichting en afwatering. Dit plan zal onderwerp van gesprek zijn
tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in maart 2011.
Gevellocatie
Het bestuur van PB zal opnieuw contact zoeken met Woonzorg Nederland, de eigenaar van het terrein aan
de Koningin Julianaweg, om te informeren naar de voortgang van de ontwikkeling van een woongebouw. De
projectontwikkelaar is tot nu toe niet met plannen op de proppen gekomen., ondanks afspraken met de
gemeente hierover.
PB heeft aan de gemeente laten weten geen prijs te stellen op opname van de gevel op de gemeentelijke
monumentenlijst. Deze wordt binnenkort in de gemeenteraad vastgesteld. Behoud van de gevel is tot nu toe
eerder een belemmering dan een stimulans gebleken voor het ontwikkelen van een nieuw plan. Voor de tuin
geldt dit standpunt niet: het voorterrein willen we in stand houden en onderhouden hebben.
Reflectorhuisnummers
In enkele andere dorpen binnen de gemeente is ervaring opgedaan met reflecterende huisnummers. M.n.
voor de hulpdiensten schelen deze nummers bij donker kostbare zoektijd. PB zal een actie opzetten om ook
in Oranjewoud deze nummers beschikbaar te krijgen. Een deel van de kosten is voor de bewoner, een deel
wordt vergoed. Informatie komt medio december bij ieder in de bus.
Museum Belvédère
De status van de uitbreidingsplannen van museum Belvédère is onduidelijk. Er was sprake van het plaatsen
van 4 paviljoens, maar PB is niet op de hoogte van de actuele stand van zaken. Er wordt navraag gedaan,
zodat we alle inwoners kunnen informeren over de actuele situatie.
Informatiebord.
Het informatiebord van PB aan het begin van de Kon. Julianaweg blijkt vernield te zijn. Dit is gebeurd bij het
hekkelen van de achterliggende sloot. De betrokken aannemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade.
Speeltoestellen.
Twee nieuwe speeltoestellen worden via de gemeente besteld: een duikelrek voor de Brouwershof en een
triodraai voor de speeltuin aan de Lollius Ademalaan. Daarnaast worden in november de nieuwe doelen
voor het trapveld naast de school geplaatst.
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Beschermd dorpsgezicht.
Nog altijd is van het Rijk niets vernomen over de aanwijzing van Oranjewoud tot beschermd dorpsgezicht. De
wettelijke termijnen voor deze aanwijzing zijn al lang verstreken. Opnieuw wordt navraag gedaan naar de
voortgang.
Kerkhof Brongergea.
De hulsthaag langs het kerkhof in Brongergea is eerder verwijderd. Omwonenden verwachtten vervanging,
maar die is uitgebleven. Schriftelijk wordt bij de eigenaar geïnformeerd naar de plannen. (Inmiddels is uit de
reactie gebleken dat de haag hersteld wordt).
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