Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 26 augustus 2013
Afwezig: Dick Roos.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Een overzicht ingekomen en uitgaande
stukken is opgenomen onderaan de agenda.
Mededelingen:
- Begraafplaats Brongergea: de struikjes staan er, de haag moet nog. Droogte was de
oorzaak van het uitstel. De voorzitter mailt weer naar dhr. Cnossen, PKN, om te
informeren naar de stand van zaken.
- Ooievaarsnest bij de Albertine Agnesschool: de aanvraag omgevingsvergunning is
verstuurd en is gepubliceerd in de Heerenveense Courant. De paal zou volgens de
gemeente niet hoger mogen worden dan 3 meter. Daarnaast zou een archeologisch
onderzoek uitgevoerd moeten worden. De betrokken gemeenteambtenaar is gevraagd
intern te overleggen, met Ruimtelijke Ordening. De voorzitter heeft geen reactie meer
ontvangen. Hij informeert de school, met een cc naar wijkmanager Annie Stelma. 12
september zullen we deze ervaring inbrengen in het overleg PB – gemeente.
- Belvédère pad (Visser): de financiering is rond; start van de werkzaamheden is gepland
na oktober
Ingekomen stukken ter bespreking:
- Binnenstedelijke inbreiding: over dit onderwerp is een mail ontvangen van wijkmanager
Jense, met een verzoek om reactie. Niet gedefinieerd wordt wat onder de bebouwde
kom wordt verstaan. Vanuit het bestuur zijn er geen bezwaren. De secretaris reageert
richting gemeente.
- Bijeenkomst PB’en en gemeente op 12 september: het dagelijks bestuur
vertegenwoordigt Oranjewoud.
3. Nieuwe bestuursleden
De voorzitter heeft drie kandidaten benaderd, één van hen heeft bedankt. De beide anderen
nemen het verzoek in overweging.
4. Omtinkers
Vanwege de afwezigheid van Dick Roos wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
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5. Preventieweek 23 – 26 september
A. Brandpreventie
o Informatieavond, uitnodigingen en programma
o Aankondiging op website en facebook, regelt Marjan Hoogeveen met de
webmaster
o Flyer via de AA-school, Marjan maakt tekst en stemt af met school
o Bericht naar de mail, regelt de penningmeester, 2 weken voor de avond
o Programma stemt Janny af met Anke Terpstra.
o Oefening brandweer op 24 september, Janny doet navraag bij Anke Terpstra of
dit geregeld is.
o Inkoop materialen en procedure bestellen: procedure, blussers en melders en
dekens, vooraf geld overmaken, formulieren maken (penningmeester) die ze
vooraf invullen, met strook die ze zelf kunnen meenemen.. Prijzen laten
vaststellen.
B. Inbraakpreventie
Er is nog geen bericht van de gemeente over deze actie. Afspraken worden gemaakt over
het benaderen van vrijwilligers.
6. Speeltoestellen in de Overtuin
De voorzitter reageert richting gemeente. Is het materiaal nu besteld? We willen de
openingsdatum vaststellen, Jochem vraagt Hanneke Huisman wanneer alles gereed is. De
onderbouw van de school wil deelnemen aan de opening. De voorzitter informeert bij Crescendo
in De Knipe naar een muzikale bijdrage.
Inrichting: unanieme keuze voor zand als ondergrond.
Het is verbazend dat de gemeente nu weer terugkomt op de financiering van de speeltoestellen.
Wij hebben onze bijdrage al betaald; de rest zou gefinancierd worden uit het speelbudget. De
eerdere mail hierover, van de gemeente zelf, wordt naar Hanneke Huisman doorgestuurd.

7. Projecten uit de dorpsvisie
De voorzitter heeft voor de vakantie een informeel gesprek gehad met de wijkwethouder over de
trage aanpak van een aantal plannen. Voorbeeld is de beheervisie waar ons steeds weer
gevraagd wordt een nieuwe versie te schrijven, aangepast aan de ambtelijke organisatie.
Wethouder Siebenga heeft toegezegd een en ander intern te bespreken en er op terug te komen.
Er is van zijn kant nog geen reactie ontvangen. Jochem doet navraag. Opzet van strooiplannen en
groenbeheer (lanenstructuur) wachten hierop.
Overleg grondeigenaren stimuleren. De secretaris heeft van Landschapbeheer Friesland
begrepen dat er al een overleg van grondeigenaren bestaat, zonder de gemeente. Jochem vraagt
Berry Habers hiernaar.
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Janny heeft een poging gedaan informatie te krijgen van Staatsbosbeheer, dat een soortgelijk
project in Beetsterzwaag begeleid zou hebben. De zoektocht naar de juiste persoon wordt
voortgezet.
Wat doet de gemeente m.b.t. Donglust? Bij het bezoek van B&W in oktober worden Donglust en
de gevellocatie aan de orde gesteld. De gemeente Leeuwarden schijnt wel op succesvolle wijze
op te treden tegen het verpauperen van panden.
Aanplant bomen: doorschuiven naar volgende agenda.

8. Opzet rondje Oranjewoud, met wijkbeheerder Hendrik Kromkamp
Er is nog geen afspraak; de secretaris belt om die te regelen. Bij de rondgang moet het hek in de
L. Ademalaan aandacht krijgen. Dit is nog steeds niet gerepareerd.
9. Kunstwerk in Oranjewoud
We hebben nog niets gehoord over een ontwerp. Na goedkeuring van een ontwerp door de
gemeente komt er een publicatie in de Wâldknyn. Dick Roos wordt verzocht te informeren bij
Jeen Bosma: wat is de stand van zaken.
10. Wâldknyn

Een gepland interview met de wijkwethouder wordt voorbereid. Onderwerpen voor de volgende
Wâldknyn, die in december verschijnt, worden aangedragen.
Doordat de zomerWâldknyn later van de drukker kwam dan gepland, dreigde de bezorging een
knelpunt te worden. De gang van zaken is geëvalueerd; afspraken voor het vervolg gemaakt.
Er is zicht op iemand die de organisatorische kant wil gaan regelen. Marjan Hoogeveen zoekt
contact met haar.
11. Wandelpadennetwerk en bruggetje
Na de toezegging alsnog de financiering te doen, is van de gemeente geen bericht meer gekregen
over de uitvoering van het wandelpadennetwerk.
Bruggetje: we hebben alleen een toezegging voor een bijdrage van de Rabobank. De
penningmeester heeft nog enkele instellingen op zijn lijstje om te banderen. Hij neemt ook
contact op met dhr. Van Veldhoven over de uitvoering en de kosten daarvan.
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12. Verslag en actielijst 12 juni 2013
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Met betrekking tot de actielijst:
-

Woonzorg Nederland heeft telefonisch laten weten dat, na reorganisaties, een andere
contactpersoon aangewezen is voor de gevellocatie. Deze heeft nog niets laten horen.
Van Jaap v.d. Zee en Rob Meijnen zijn geen opmerkingen ontvangen bij het ontwerp
bestemmingsplan-dorp.

13. Rondvraag
Bedanken vrijwilligers: dit jaar geven we ieder een presentje in plaats van een bijeenkomst.
Volgend jaar wordt ieder weer uitgenodigd voor een samenzijn.
Datum volgende vergadering: 15 oktober.

14. Sluiting
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