Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 25 augustus 2011
Naar aanleiding van de notulen van 6 juli 2011.
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Het bestuur heeft bericht ontvangen dat het Tsjerkepaad is opgenomen in de selectie van Oude
paden, nieuwe wegen, samen met een tiental andere paden in Friesland. Het is nu afwachten of er
ook financiële middelen beschikbaar zijn om dit voormalige pad opnieuw te realiseren. Bericht
daarvan zal op termijn van de Stichting Oude paden, nieuwe wegen komen.
Er is een nieuwsbrief verschenen van de landinrichtingscommissie. Voor geïnteresseerden is deze bij
de secretaris van PB te krijgen.
De heer De Wolf van Tjaarda heeft zijn leveranciers schriftelijk gewezen op de snelheidslimiet op de
Kon. Julianaweg. Een kopie van de brief is opgehangen in de mededelingenkast (bij de brievenbus op
de Kon. Julianaweg).
Burendag 2012: het thema wordt “groen groeit”. PB organiseert in dit kader geen activiteiten.
Het bord met de naam van de website dat bij de ingang van het dorp stond, is daar door de
gemeente weggehaald. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een andere geschikte plaats.
In een gesprek met de heer De Wolf van Tjaarda heeft hij meegedeeld dat de draaimolen zal
verdwijnen. Deze is bij een inspectie door de gemeente afgekeurd. Bij dezelfde inspectie zijn alle
speeltoestellen gecontroleerd. Het is de bedoeling dat er een simpele speeltuin blijft bestaan.
Subsidieverordening.
Van de gemeente is een nieuwe regeling voor aanvraag van een budget voor 2012 ontvangen. Naar
de mening van het bestuur wordt hiermee een onnodig bureaucratische procedure ingevoerd. Op
initiatief van het wijkberaad Heerenveen Centrum wordt door de verenigingen van Plaatselijk
Belang/wijkbesturen gezamenlijk bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen de nieuwe werkwijze.
Hiertoe is een brief aan de Raad gestuurd.
Overleg met de wijkwethouder.
Het bestuur van PB heeft regelmatig contact met de wijkmanager, Annie Stelma. Vorig jaar juni is er
een kennismakingsgesprek geweest met de wijkwethouder, de heer Siebenga. Dit heeft tot nog toe
geen vervolg gekregen. Reden voor het bestuur zelf een gesprek te plannen om een aantal actuele
zaken te bespreken, zoals de dorpsgrens, de gevellocatie, het bestemmingsplan Het Oranjewoud en
onze plannen voor de komende periode. Het gesprek is gepland op 12 oktober.
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Reconstructie Kon. Julianaweg.
De planning is uitgelopen, de gemeente is voor de vakantie niet toegekomen aan de aanbesteding.
Voor de start van de werkzaamheden zal nog een overleg plaatsvinden tussen gemeente en
vertegenwoordigers van PB, om de uitgewerkte plannen te bespreken
Planten van bloembollen.
Eerder is de suggestie gedaan bij de herinrichting van de Kon. Julianaweg in de bermen bloembollen
te planten. Tijdens de jaarvergadering bleek dat meer bewoners geïnteresseerd zijn in een
bollenplantactie. Besloten wordt de aanplant gefaseerd aan te pakken: dit jaar de Kon. Julianaweg en
bij succes volgend jaar andere straten in het dorp. Met een gemeente is een overleg gepland over
locaties, aankoop van de bollen en maaien van de bermen.
Bestemmingsplan Het Oranjewoud.
Op 28 september wordt door de gemeente in De Koningshof een informatieavond georganiseerd.
Hier komt het eindrapport van deel 2 van de verdiepingsslag voor het bestemmingsplan Het
Oranjewoud aan de orde. In deze verdiepingsslag is met de eigenaren van de landgoederen en
Staatsbosbeheer de toekomst van de landgoederen besproken. PB was hierbij aanwezig. Het
adviesbureau dat het onderzoek begeleid heeft, zal een presentatie verzorgen. Alle inwoners van
Oranjewoud worden per brief uitgenodigd. (Het rapport staat inmiddels op de website Oranjewouddorp).
’t Wâldknyn, de dorpskrant.
Het eerste exemplaar van de dorpskrant is verschenen. Er is genoeg belangstelling, bij abonnees én
adverteerders. De reacties op het eerste nummer zijn zonder uitzondering positief. Zorgen zijn er nog
wel over het aantal medewerkers van de krant: dit aantal zal groot genoeg moeten worden om
continuïteit te waarborgen. Gesproken wordt over de aanpassing van de contributie in 2012, omdat
het abonnement gekoppeld wordt aan het lidmaatschap van PB.
Brongergea op de kaart.
De stichting met deze naam zal volgend jaar een boek uitbrengen over de geschiedenis van
Brongergea. Inmiddels zijn er ook plannen om daarna een aantal andere activiteiten op te pakken,
die het verleden van Brongergea voor het voetlicht brengen. Het bestuur van PB is gevraagd om een
financiële bijdrage. In principe wordt deze toegezegd. De hoogte van het bedrag zal nader worden
bepaald, aan de hand van de uitgewerkte plannen en de beschikbare middelen.
Volgende vergadering.
De volgende bestuursvergadering is gepland op 27 oktober.
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