Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 22 maart 2012

Contact met wijkagent.
Tijdens de jaarvergadering zijn opmerkingen gemaakt over handhaving en over inbraakpreventie.
Duidelijk werd dat Oranjewoud niet hoog op de prioriteitenlijst staat, aangezien hier
verhoudingsgewijs weinig verkeerds gebeurt. Het bestuur wil hierover verder overleggen met de
wijkagent en besluit deze voor de eerstvolgende vergadering uit te nodigen.
Gevellocatie Kon. Julianaweg.
Uit mededelingen van de wijkwethouder is gebleken dat het terrein van de gevellocatie te koop is.
Woonzorg Nederland zal hier dus niet gaan bouwen. Het heeft daarmee voor het bestuur geen zin
meer hier actie te organiseren of contacten met Woonzorg Nederland te onderhouden. In de
Wâldknyn zal op de nieuwe situatie worden ingegaan.
Vernieuwing wandelroutes.
Op initiatief van Staatsbosbeheer is overleg gestart over de bestaande en gewenste wandelroutes.
Onder de gewenste routes vallen het Kuierke en het Tsjerkepaad. Staatsbosbeheer wil af van de
bestaande “paaltjeswandelingen”. Een deel ervan is niet langer voldoende bewegwijzerd en het
onderhoud is duur. Gestreefd wordt naar de opzet van een knooppuntensysteem, met een uniforme
bewegwijzering. Als eerste stap op weg daar naar toe zijn alle bestaande routes geïnventariseerd en
nieuwe routes ingetekend. Bekeken wordt nu hoe de nieuwe opzet te realiseren. Duidelijk is al wel
dat Mar en Klif het onderhoud van de bewegwijzering kan gaan verzorgen. PB steunt deze opzet.
Ruth v.d. Hull vertegenwoordigt het bestuur bij de verdere uitwerking.
Reconstructie en verlichting Kon. Julianaweg.
De gemeente biedt ons de keuze tussen een gemeentelijk plan en handhaving van de huidige
verlichting tot het einde van de levensduur, in 2018. Aangezien het gemeentelijk plan niet acceptabel
is, wordt gekozen voor handhaving van de huidige verlichting.
De reconstructie van de kruising is niet naar tevredenheid uitgevoerd. Er komt een aanpassing; hoe
precies moet nog worden uitgewerkt.
Besloten wordt voor het kruispunt attentieppoppen aan te schaffen, om meer aandacht te vragen
voor de overstekende kinderen.
Aanwijzing beschermd dorpsgezicht.
PB heeft de stukken van het voorontwerp bestemmingsplan ontvangen. Er is geen behoefte hierop
nu te reageren. De informatieavond van de gemeente wordt afgewacht.
Eind april zal de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht plaatsvinden. De gemeente wil deze
gebeurtenis feestelijk aankleden en vraagt om suggesties hiervoor. (Inmiddels is dit van tafel, gezien
een te korte voorbereidingstijd.)
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Speeltoestellen in de Overtuin.
Hester Walda, Philippine Meijnen en Odette Noom hebben overlegd met de gemeente over de
plaatsing van speeltoestellen in de Overtuin. Bedoeling is dit kleinschalig op te zetten; de erven staan
geen speeltuin toe. Er staat nog 1 toestel, de zandbak wordt gehandhaafd. Er komen nieuwe sobere
toestellen, gericht op kleine kinderen, zoals een loopton, wip, looprek, klimrek. PB heeft in het
verleden een speelbudget van €4300,- gekregen. Waarschijnlijk is dit onvoldoende. Er komt nu een
concreet plan met budget vanuit de gemeente, op een termijn van plm. 2 weken. Daarna moet de
financiering nog worden geregeld en een leverancier worden geselecteerd.
Volgende vergadering: 10 mei 2012
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