Verslag bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 6 maart 2013
Afwezig: Marjan Hoogeveen, met kennisgeving.
1. Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen
Een overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken is de bestuursleden bij de agenda gezonden.
Aanvullingen daarop:
-

-

Een mail van Elly van Haastert, gemeente Heerenveen over de stand van zaken
wandelpadennetwerk. Wij zijn bereid een bijdrage te leveren aan het herstel van het bruggetje over
de Prinsenwijk. Jochem Liemburg zal de voorzitters van de andere PB ’en (Oudeschoot, Mildam, De
Knipe) benaderen of zij ook een bijdrage willen leveren. M.b.t. de extra wandelroutes, met de
kleuraanduidingen, willen wij alleen betrokken worden bij de oranjeroute. De loop hiervan wordt
vastgesteld door de werkgroep oranjetoerisme, in overleg met SBB, aldus informatie van Anneke
Liemburg. PB is bereid een bijdrage te leveren aan een informatiebord bij de Overtuin. Dit bord
hoort bij de Oranjeroute. Andere plannen van de werkgroep kunnen ook ondersteund worden, mits
er uitgewerkte plannen bij PB worden ingediend.
Het rooster voor historische rondleidingen 2013. Doorgegeven aan Wâldknyn en website.
Een mail van mw. Hooghiemster over organisatie van een Paasvuur. Besloten wordt dit niet op te
pakken. De secretaris koppelt terug.
Caparisloop: secretaris laat gemeente en organisatie weten dat wij de klacht ondersteunen en
koppelt dit terug aan dhr. Ferwerda.

Mededelingen:
Als voorbereiding op de jaarvergadering hebben voorzitter en secretaris 5 maart overlegd met wijkmanager
Annie Stelma, over o.a.
-

Bieruma Oostingweg: vraag is of afsluiting wel mogelijk is als bewoners daarvoor zouden zijn; er is
twijfel bij de gemeente over de noodzaak en afsluiten op zondagen zou te duur zijn.
Dick Roos heeft met mw. Ykema, gemeente Heerenveen, een ronde gemaakt voor de aanplant van
nieuwe bomen op de Kon. Julianaweg en de Elisabethlaan.
Beheerplan lanen
Specificatie van de financiën

3. Voorbereiding jaarvergadering
De vergadering en de presentatie daar worden doorgenomen.
Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden. Er worden nog enkele suggesties gedaan. Deze kandidaten
worden benaderd.
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4. Wâldknyn
Wim Swart geeft een beeld van wat er afgelopen periode gebeurd is. Hij regelt een bloemetje voor Herdi
Oosterbaan, voor het vele werk dat zij verzet heeft. De redactie zal in de nieuwe samenstelling zelf
werkafspraken maken.
Mutaties in de leden worden voortaan direct door de bezorgers doorgegeven aan de enningmeester en door
hem verwerkt.
De afspraken met de adverteerders zijn geregeld.

5. Voortgang bijeenkomst over dorpsgrens
Dick Roos heeft dit onderwerp aangekaart bij Ali Kok, nog geen reactie ontvangen. Optie is mogelijk om
buurtborden te plaatsen en het daarbij te laten.

6. Brandpreventie
Anke Terpstra heeft laten weten dat BTW-vrij leveren van brandwerende materialen niet kan. Daarop wordt
besloten 40% van de kosten te sponsoren. In de volgende Waldknyn nemen we dit onderwerp op.

7. Speeltoestellen Overtuin
Tot onze ergernis is de voorbereiding bij de gemeente niet goed gelopen. Er moet nog een
omgevingsvergunning aangevraagd en contact met de erven opgenomen worden. Het voorstel moet,
volgens de gemeente, ook nog naar Hus en Hiem. Onduidelijk is of de toestellen besteld zijn. Van de zijde
van de gemeente kon hierover geen uitsluitsel worden gegeven. Wel hebben wij onze bijdrage aan de
toestellen al betaald. De wethouder wordt tijdens de jaarvergadering op dit onderwerp aangesproken. Van
de opening in maart kan geen sprake meer zijn.

8. Actie huisnummerpaaltjes
Loopt, de paaltjes waren 10 februari nog niet besteld. Er moeten er nu 17 komen.

9. Bijeenkomst omtinkers
Wim Swart heeft de stukken bekeken en komt er op terug. Vraag aan de wethouder: waarom hebben alle
omringende dorpen wel een omtinker, en Oranjewoud niet. De voorzitter zal ook contact zoeken met
Caleidoscoop over hun mogelijkheden, naar aanleiding van de mail over ondersteuning van mantelzorgers.
De omtinkers vormen een onderwerp om aandacht aan te besteden in een volgende Wâldknyn. Overigens
blijkt dat heel verschillend wordt gedacht over de taken van een omtinker of contactpersoon. Dit komt bij de
verdere uitwerking terug.
10. Verslag en actielijst 10 januari 2013
Bij 4: website: inmiddels heeft de gemeente initiatief genomen om ondersteuning te organiseren bij opzet
en beheer van alle websites. Dit wordt gezien als een positieve ontwikkeling. Aangezien dit waarschijnlijk
niet op korte termijn gerealiseerd wordt, wordt het gesprek met Tres over de huidige ondersteuning wel
doorgezet.
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Bij 5: beheervisie: één van de genoemde prioritieten is kunst. Dick Roos pleit voor het inschakelen van een
kunstenaar uit het dorp. Besloten wordt in de volgende Wâldknyn te oproep te doen, om ideeën te leveren
voor soort kunstwerk, plaats en kunstenaar.
Actielijst:
-

Naar aanleiding van de actielijst wordt de suggestie gedaan inwoners bij aanmelding voor PB een
geschenk te geven. Dat kan de kalender zijn.
De brievenbus aan de Kon. Julianaweg wordt verplaatst. Het informatiebord blijft (voorlopig) op de
huidige plek staan.
Een van de waarschuwingspoppen lijkt verdwenen. Mogelijk staat deze bij de beheerder. Dick Roos
doet navraag. Hij kan zo nodig een nieuw exemplaar bestellen.

11. Rondvraag
•

•

•

Penningmeester stelt voor de gastvrouw/-heer hiervoor een vergoeding van €25,- te geven.
Vergaderen in de school kost meer en de kosten voor de ontvangst mogen geen belemmering zijn
om deel uit te maken van het bestuur. Met het voorstel wordt ingestemd; ingangsdatum 1 januari
2013.
De voorzitter is door de AA-school benaderd over een ooievaarsnest bij de school. De AA-school wil
de omgeving vergroenen; het plaatsen van een paal past daarin. Leuk idee; het bestuur is bereid een
deel van de kosten op zich te nemen. Jochem Liembeurg koppelt dit terug.
Bij de provincie konden suggesties worden ingediend voor een bezoek van het koningspaar op 14
juni. Oranjewoud is daarvoor in beeld gebracht. Vraag is of ter gelegenheid van de inhuldiging of dit
bezoek een boom kan worden geplant.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt Barry ten Brummelhuis, die aftreedt, voor zijn bijdrage de afgelopen jaren en sluit de
vergadering.
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