Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, 27 oktober 2011.
Dorpsvisie.
Inmiddels werken alle dorpen in de gemeente Heerenveen enkele jaren met een dorpsvisie. Reden
voor een evaluatie. We ontvingen van de gemeente een uitnodiging voor een bijeenkomst op 17
november a.s. Een delegatie van het bestuur zal de bijeenkomst bijwonen.
Overleg met de wijkwethouder.
Half-jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen een delegatie van het bestuur, de wijkwethouder, dhr.
Siebenga, en de wijkmanager, mevr. Stelma. In oktober heeft dit overleg plaats gehad. Besproken
zijn de volgende onderwerpen:
•
De gevellocatie aan de Kon. Julianalaan. Gezien de economische ontwikkelingen is geen
enkel zicht op dat hier op korte termijn gebouwd gaat worden. De eigenaar van het terrein,
Woonzorg Nederland, wordt zowel door de wethouder als door PB gevraagd dan tenminste het
terrein beter te onderhouden.
•
De mogelijkheid een ruimte, een zogenaamde “dorpskamer”, te creëren waarvan PB,
werkgroepen, verenigingen en ook de gemeente gebruik kunnen maken. Een dergelijke ruimte zou
moeten aansluiten bij een bestaande voorziening. Een eigen dorpshuis is niet haalbaar en niet nodig.
De gemeente wil meedenken over de mogelijkheden bij een breed gedragen initiatief vanuit het
dorp. Volgende vergadering wordt besproken of we zo'n initiatief willen trekken en daarvoor een
aparte werkgroep willen opzetten.
•
De wethouder geeft intern opdracht een parkeerverbod bij voetbalwedstrijden te regelen
voor het gebied rond het Afscheidshuis en de rotonde.
•
Dorpsgrens. Voor PB blijft dit onderwerp op de agenda staan. Voor de gemeente niet: bij de
subsidies voor PB wordt West al tot Oranjewoud gerekend en in het bestemmingsplan is de
dorpsgrens zodanig aangepast dat West bij het dorp hoort. Een formele wijziging kan tot allerlei
procedures leiden van bedrijven en burgers, daarvoor geeft de gemeente aan dat ze hiervoor op dit
moment geen middelen hebben. Het bestuur PB zal met de voormalige werkgroep dorpsgrens
overleggen of zij verdere acties wil opzetten. Deze zullen dan vanuit West breed gesteund moeten
worden.
•
Bestemmingsplan Oranjewoud-dorp. De voorbereiding van dit bestemmingsplan is stilgelegd.
Momenteel wordt bij de gemeente gewerkt aan deregulering, ook in verband met de noodzakelijke
bezuinigingen. Omdat dit invloed kan hebben op de inhoud van bestemmingsplannen, is voor zover
mogelijk gekozen voor een pas op de plaats. Het bestemmingsplan Oranjewoud- Beschermd
dorpsgezicht wordt wel verder uitgewerkt, omdat dit op aanwijzing van het Rijk gebeurt.
Verdiepingsslag t.b.v. Bestemmingsplan.
28 september waren alle inwoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de toekomst
van de landgoederen. Tot 2 weken na de bijeenkomst kon ieder reacties insturen. Deze zijn
inmiddels doorgestuurd naar de gemeente. Tussen de werkgroep BORG en het bestuur van PB vindt
nog overleg plaats over enkele verschillen van inzicht m.b.t. dit onderwerp.
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Reconstructie Kon.Julianaweg.
Alle betrokken inwoners zijn inmiddels geïnformeerd over de komende werkzaamheden. Verkeer
voor Tjaarda wordt omgeleid via de L. Ademalaan. De voorrangskruisingen verdwijnen, ook bij het
tunneltje/L. Ademalaan. Vanaf de Elisabethlaan gaat 30 km als max. snelheid gelden. Hoe de
kruising met de L. Ademalaan er in detail gaat uitzien, moet ter plekke nog worden bekeken. Ook de
keuze in verlichting moet nog gemaakt worden. Twee vertegenwoordigers van PB gaan hiervoor
naar de gemeente. Dick Roos is aanspreekpunt voor de bewoners.
Omtinkers.
Door allerlei omstandigheden heeft de werkgroep omtinkers nog weinig voortgang geboekt. Dat is
een punt van zorg. Vanuit de gemeente zijn er wel nieuwe initiatieven om in sommige dorpen te
komen tot de aanstelling van professionele omtinkers. Mogelijk kunnen we daarbij aansluiten. We
gaan hierover in gesprek met de werkgroep omtinkers.
Bloembollen.
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het planten van bollen, narcissen en crocussen, op
de Kon. Julianaweg, bij het beeld van het hert op de hoek van de Kon. Wilhelminaweg en ook bij de
ingang van het dorp. Bedoeling is om volgend jaar opnieuw in een aantal bermen bollen te planten.
't Wâldknyn.
Het tweede nummer van de dorpskrant is in voorbereiding. Gezocht wordt naar een nieuwe
redacteur – medewerker voor de organisatie. Marjan Hoogeveen is hoofdredacteur van de
kinderredactie geworden.
Website Oranjewoud.
De webmaster van de site heeft haar werkzaamheden i.v.m. verhuizing beëindigd. Er is inmiddels
een opvolger gevonden. ( Yvette van der Laan).
Penningmeester bestuur PB.
Japik Wilman is in maart 2012 aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur overlegt over een
opvolger. Afgesproken wordt dat Japik twee kandidaten benadert. Japik zal wel de
ledenadministratie blijven verzorgen en daarmee ook de abonnementen op 't Wâldknyn.
Vrijwilligers.
De vrijwilligers die dit jaar actief zijn geweest via Plaatselijk Belang zijn uitgenodigd voor een
gezellige bijeenkomst in december.
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Overige punten.
–
Hoge heggen: Aan de gemeente is gevraagd welk beleid wordt gevoerd m.b.t. (te) hoge
heggen die het zicht op het verkeer belemmeringen. Dit naar aanleiding van vragen van inwoners.
Nog geen reactie ontvangen.
–
Landschapsfonds: aan dit fonds wordt ruimte geboden om via dorpskrant en website meer
informatie te geven over de activiteiten en om fondsen/donateurs te werven
–
Stichting Brongergea op de kaart: deze stichting die de kennis over de geschiedenis van
Brongergea stimuleert wordt een financiële bijdrage gegeven.

Volgende vergadering bestuur PB: 1 december.
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