Verslag van de bestuursvergadering op 8 december 2015
1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Kennismaking
Gestart wordt met een kennismakingsronde. Peter Bijlsma is als kandidaat-bestuurslid voor
het eerst aanwezig. In januari volgt nog een kandidate. Voor de website wordt een foto
gemaakt van het bestuur in de nieuwe samenstelling.
3. Poëzijpaad
Uitgenodigd was Andries Koopmans, de initiatiefnemer van het poëzijpaad. Hij is niet
aanwezig. In de afgelopen weken is er overleg bij en met de gemeente geweest. De
financiering van de route was praktisch rond. Een website is inmiddels gereed. PB wil graag de
beelden in Oranjewoud in de route integreren: springend hert, Blêdeklauwer, de pauw en het
beeld op de hoek van de Kon. Julianaweg. Hierbij komen geen gedichten. Er blijkt nog geen
ondersteuning vanuit PB nodig. We wachten de ontwikkelingen af.
4. Voorbereiding jaarvergadering
De secretaris heeft een voorstel rondgemaild voor de taakverdeling bij de voorbereiding van
de jaarvergadering. Dit wordt aangevuld en geaccordeerd. Alle stukken die worden
opgenomen in de W6aldknyn worden gestuurd naar Marjan Hoogeveen. Deadline is 20
januari. Marjan zal alles redigeren. Volgende vergadering volgt de formele vaststelling van de
documenten.
5. Voorbereiding bijeenkomst vrijwilligers op 12 januari
Jaarlijks worden de vrijwilligers, actief voor PB en Wâldknyn, uitgenodigd voor een
bijeenkomst. Tjaarda is geregeld. Jaap Jongedijk en Janny Klein zorgen voor de uitnodigingen.
6. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen. Zie overzicht ingekomen en uitgaande
stukken onderaan agenda
Van Vermillion (gasboringen) is een verslag ontvangen van het in het najaar gehouden
overleg. In de afgelopen periode is sprake geweest van een flinke lekkage. We houden de
vinger aan de pols.

7. Terugkoppeling aanleg glasvezel
Jochem Liemburg en Jaap Jongedijk hebben een voorlichtingsbijeenkomst bij de provincie
bijgewoond. Oranjewoud alleen heeft te weinig huizen zonder aansluiting om zelf een project
te starten voor de aanleg van glasvezel (Brongergea en B. Oostingweg). De PB’s van de Knipe,
Katlijk en Mildam is om samenwerking gevraagd. Alleen Mildam heeft gereageerd, voorzichtig
positief. De voorzitter zal rappelleren. Bij een vervolg is het de bedoeling een werkgroep te
vormen met vertegenwoordigers uit de verschillende dorpen, die het initiatief verder
uitwerken.
8. Voortgang stichting Belvédère
Er is een bijeenkomst geweest over de toekomst van de stichting Belvédère (uitkijktoren). De
aparte stichting blijft bestaan. PB wil wel deelnemen aan het bestuur, via een
vertegenwoordiger. De huidige voorzitter, penningmeester vertegenwoordiger van
Staatsbosbeheer blijven aan. Aangezien er sprake is van een monument, wordt regelmatig
subsidie ontvangen voor het onderhoud. Een beleids- en onderhoudsplan ontbreekt nog. Het
bestuur van “Brongergea op de kaert” wil dit maken. De secretaris polst een kandidaat voor
het bestuur.
9. Toekomst website Oranjewoud-dorp
De website krijgt relatief weinig aandacht in het bestuur. De redactie kan versterking
gebruiken, evenals het webmasterschap. Voorlopig is ondersteuning voor de webmaster
geregeld. Marjan Hoogeveen benadert enkele dorpsgenoten. Rob Meijnen zorgt voor het
aanleveren van materiaal vanuit het bestuur. Suggestie is per bestuursvergadering te kijken
naar onderwerpen voor de nieuwsrubriek op de site.
10. Samenstelling bestuur
In de persoon van Peter Blijsma is een nieuw kandidaat-bestuurslid gevonden. Een tweede
kandidate komt in januari kennis maken. Reins Soet benadert nog twee dames. Afhankelijk
van hun reactie benaderen de andere bestuursleden nog kandidaten. Janny Klein en Marja
Hoogeveen beëindigen hun periode in het bestuur.
11. Voortgang afspraken L. Ademalaan en Kon. Wilhelminaweg. Kon. Julianaweg en Van
Bienemalaan
Voor de speeltuin in de L. Ademalaan is een nieuwe glijbaan besteld. De gemeente gaat deze
op korte termijn plaatsen.
Deze week is ook opnieuw overleg bij de gemeente gepland over de reconstructie van de L.
Ademalaan. Met name de parkeerplaatsen zijn nog onderwerp van gesprek. Namens de
bewoners zijn Klaas Lycklama à Nijeholt en Jetze de Jong aanwezig; namens het bestuur Rob
Meijnen en Jaap Jongedijk.

12. Voortgang afspraken Brouwerslaan – Altenalaan en Tolhuisweg
Uit de Altenalaan zijn 15 reacties gekomen op het voorstel voor eenrichting verkeer. De helft
is voor; de andere helft tegen. Er verandert daarom niets. Rob Meijnen regelt een brief met
dat bericht aan bewoners.
Bij de gemeente staat nog een aantal acties open m.b.t Tolhuisweg en Kon. Wilhelminaweg.
Mw. Talsma heeft niet gereageerd op een rappel. Rob Meijnen zoekt nogmaals contact met
haar.
Van Anna Schotanus is nog geen reactie ontvangen op zorgen van de bewoners over de
verkeersafwikkeling bij de komst van een (tijdelijk) kinderdagverblijf.
13. Natuur
-

De boomplantdag op 13 november, met Albertine Agnesschool en Staatsbosbeheer, was
een leuke gebeurtenis, met ruime belangstelling. Op de website verschijnen enkele foto’s.
De werkgroep lanen wacht nu op nieuwe versie van de besproken plannen voor beheer
en onderhoud, daarna wordt gestart met fondsen werven.
Het watergebiedsplan Tjonger van het Wetterskip ligt ter inzage tot 17 januari. Jochem
Liemburg en Marjan Hoogeveen bekijken dit en sturen zo nodig een reactie. Een deel van
onze eerdere opmerkingen schijnt in dit plan verwerkt te zijn.

14. Aanpak Geo cashing
Besloten wordt dit onderwerp verder op te pakken, maar met “deskundigen” van buiten het
bestuur als trekkers. Jochem Liemburg benadert een mogelijke beheerder en Janny Klein
neemt contact op met een vrijwilliger die eerder heeft aangeboden enkele nieuwe cashes te
maken. De aanschaf van enig materiaal is akkoord. In de Wâldknyn verschijnt een artikel over
dit onderwerp.
15. Acties uit beheervisie
o
o

o

Bebordingsplan en QR-codes of informatieborden, actie bij Jildau Wiersma van de
gemeente in het kader van het wandelpadennetwerk ZO-Friesland
Verzoek om bij de ijsbaan voorzieningen aan te leggen voor het uitlaten van honden:
wederom geen bevredigend antwoord van de gemeente. Jochem Liemburg neemt
contact op met Annie Stelma.
Fietsenrekken op de parkeerplaatsen. De gemeente gaat nu akkoord en ondersteunt
bij de plaatsing. Ook zal de gemeente het onderhoud verzorgen. PB schaft het
materiaal aan zorgt met vrijwilligers voor het plaatsen van de houten rekken.

16. Actiepunten gemeente
o

De wijkscan, opgesteld door Caleidoscoop, wacht nog op een eerste bespreking. Na
een rappel (wederom) zijn de wijkmanager data gestuurd waarop PB beschikbaar is.
Gewacht wordt op een reactie.
o Met wijkwethouder en betrokken ambtenaar is op een avond een ronde door
Oranjewoud gefietst om naar de verlichting te kijken. Resultaat: 4 lantaarns zijn
weer aangeschakeld. Een aantal andere bleek kapot te zijn en wordt hersteld. Op een
enkele plek wordt geëxperimenteerd met het aanlaten van alle lantaarns op halve
kracht. Aangezien het bestuur niet verwacht nog meer te kunnen bereiken, wordt
het onderwerp afgerond.
o Blikvanger/riet. In Noord. De suggestie een blikvanger te plaatsen op de C. van
Marxveldtweg wordt door de gemeente niet overgenomen. Informeel is ook
vernomen dat er niets wordt gedaan aan het riet in Noord. PB heeft hierover geen
bericht ontvangen. Jochem Liemburg doet navraag bij de gemeente.
o Tijdens de bijeenkomst van gemeente en PN-en is gesproken over de reconstructie
van de A32. Afgewacht wordt tot volgende vergadering wat dit oplevert.

17. Verslag en actielijst 15 oktober 2015
o

o

Afgelopen maand heeft een gesprek plaatsgevonden met het Lanskipsfûns
Oranjewâld Ketlik. In Oranjewoud blijkt bitter weinig grond onder het regime van
het fûns te vallen, waardoor de subsidiemogelijkheden beperkt zijn.
Rob Meijnen heeft de eerste bijeenkomst van de doorstart van de Stichting
geluidshinder bijgewoond. Drie nieuwe bestuursleden treden toe tot het
bestuur. Na formalisatie hiervan via inschrijving bij de Kamer van Koophandel
kunnen vanuit PB bevoegdheden worden overgedragen. De vertegenwoordiger
van PB in het bestuur is Cees den Otter. Hij wordt ter kennismaking uitgenodigd
in een bestuursvergadering van PB.

18. Rondvraag
Overtuin: na regen staat water bij de ingang, waardoor de toegang min of meer versperd is.
De secretaris vraagt het wijkteam dit op te lossen.
Datum volgende vergadering: 26 januari 2016
19. Sluiting

