Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 7 maart 2017
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Door de organisatoren van de Wâldststerjûn is een bijdrage gevraagd. In de volgende vergadering
in mei zal hierover worden beslist.
Er is een bijdrage van de RABO bank Ledensponsering ontvangen van 20 Euro.
Louwina en Rob gaan naar de bijeenkomsten van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan op
16 maart en 12 april.
In de mededelingenkast van PB zullen alleen mededelingen worden opgehangen die Oranjewoud
betreffen.
Er is een nieuwe wijkagent aangesteld, dhr. Peter van Harten. Hij wordt voor de jaarvergadering
uitgenodigd.
3. Voorbereiding jaarvergadering dinsdag 21 maart 2017.
Alle punten zijn doorgenomen.
4. Vervolg opdracht wijkscan.
Er is nog geen opdracht verstuurd aan Janny Klein.
5. Voortgang geocaching, glasvezel, whatsapp, bloembollen en plantenbakken.
Geocaching: de route is nog in ontwikkeling, hopelijk dit voorjaar klaar.
Glasvezel: geen nieuwe ontwikkelingen.
Whattsapp groep: straten moeten zelf een groep aanmaken. Bij de wijkmanager Annie Stelma kan
men een bord aanvragen.
Bloembollen, Jaap is in overleg met Beeuw Ykema over de aanleg op diverse plekken.
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6. Beheer Lanen.
De aanvraag voor subsidie is in behandeling bij de provincie.
Rein en Rob hebben een gesprek gehad met dhr. Timmerman, eigenaar van het landgoed
Prinsenhof, over de plannen van PB over het beheer van de lanen. Het was een constructief
gesprek.
7. Gasboring Vermillion.
De gemeente Heerenveen heeft contact gehad met de overheid over de gasboringen.

8. A32.
De plannen voor de nieuwe op- en afritten zijn nog niet klaar, wordt vervolgd.
9. Van der Valkhotel .
Op 29 februari was er een bijeenkomst voor ondernemers over de plannen van het van der Valk
concern over de aanleg van een nieuw hotel in Oranjewoud Noord. Jaap en Rob waren hierbij aan
aanwezig. De ondernemers waren tegen de bouw van het hotel.
10. Vorderingen L.A. laan en Wilhelminaweg.
De aannemer is nog niet klaar.

Volgende vergadering: maandag 15 mei , 19:30 uur bij Jan de Haan., Kon. Julianaweg 73, (Klein Jagtlust).
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