Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud
door Louwina Wijma-van Noord

Wanneer: 21 maart 2017
Waar: Restaurant De Koningshof
Aantal aanwezigen: ca.80
1.Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering en verwelkomt een goed gevulde zaal. Speciaal woord van
welkom is er voor wijkwethouder Hans Broekhuizen, vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen en
politieke partijen, wijkagent Peter van Harten, wijkbeheerder Hendrik Kromkramp alsmede
vertegenwoordigers van Caleidoscoop.
2.Notulen jaarvergadering 22 maart 2016
Enkele genoemde onderwerpen zijn wederom geagendeerd. Jan Wagenmakers betreurt dat hij tijdens de
vorige jaarvergadering ten aanzien van een in strijd met dorpsvisie en beschermd dorpsgezicht aangelegde
boswal gesproken heeft over “handhaven”, waar hij bij nader inzien beter om “toezicht” had kunnen vragen.
Met dank aan de secretaris worden de notulen goedgekeurd.
3.Verantwoording van het beleid / Jaaroverzicht 2016
Het Jaaroverzicht 2016 staat in de Wâldknyn (nr 1-2017). Als onderwerpen passeren: Poëzieroute, nieuwe
fietsenrekken op parkeerplaatsen, ontwerp wapen en vlag, geocoaching, buurtapp, woningbouw
‘Gevellocatie’, plannen Donglust, onderhoud wegen, lanen en verlichting, gasboring, bloembollen,
vrijwilligersavond PB, glasvezel.
Vanuit de wijkscan werden drie thema’s benoemd die aandacht nodig hebben om de dorpsgemeenschap
samen vorm te geven: a. vertegenwoordiging jongeren b. inventarisatie zorgorganisaties en c. in kaart
brengen eenzaamheid. Herdi Oosterbaan geeft ten aanzien van dit punt een toelichting. Het onverwachte
succes van het Koffieplein tijdens het dorpsfeest in september 2016 luidde een reeks van deze Koffieochtenden in met als motto ‘Alles mag, niks hoeft!’. Deze maandelijkse bijeenkomsten in De Koningshof
voorzien duidelijk in een behoefte. Sociale eenzaamheid wordt een groeiend probleem; Heidi deed daarom
een oproep om gezamenlijk hier alert op te zijn en pleitte tevens voor meer bekendheid voor de Koffieochtenden.
A32: Kees den Otter (verkeerskundig adviseur PB) geeft een toelichting op de stand van zaken. Nieuw in
dezen is dat er mogelijk een rotonde komt in plaats van de (vele) verkeerslichten in het oorspronkelijke plan.
Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de eerder uitgestelde informatieavond. Zodra deze datum
bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website van PB Oranjewoud. Vanuit de zaal komt de tip om ook de
speciale website www.heerenveenbeterbereikbaar.nl hierover in de gaten te houden.
Vlag: Zoals PB ook in de Wâldknyn al had gemeld, had het bestuur van PB het plan opgevat om voor het dorp
Oranjewoud zowel een vlag als een wapen te laten ontwerpen. Samen met de Stichting Brongergea op de
Kaert werd de Fryske Rie foar Heraldyk benaderd om hiervoor een ontwerp te maken. Het concept-ontwerp
is getoond in de Wâldknyn. Jaap van der Zee verwoordt het algemeen gevoel van meerdere
leden/aanwezigen dat men graag inspraak over het ontwerp had willen hebben dan wel dat er meerdere
alternatieven zouden worden getoond tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van PB constateert dat er te
weinig draagvlak is om verder te gaan met ‘de vlag’ en meldt aan de aanwezigen de plannen daarom niet
verder voort te zetten.
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Donglust: Ook deze plannen zijn benoemd in de Wâldknyn. Naar aanleiding van een ingekomen stuk van Jaap
van der Zee is dit onderwerp geagendeerd voor de jaarvergadering, aldus voorzitter Jochem Liemburg. Waar
het bestuur van PB de ontwikkelingen (4 nieuwe landgoederen erbij op het perceel Donglust) als positief
beschouwt om het verdere verval van de huidige boerderij te voorkomen, is Jaap van der Zee minder blij met
de plannen. “Het bestuur loopt voor de muziek uit en laat haar oor te veel naar mevrouw De Beaufort
hangen”, zo omschrijft hij zijn gevoel dat overigens door meer aanwezigen wordt gedeeld. Voorzitter Jochem
Liemburg hield zijn gehoor voor dat in het verleden PB op verzoek van de gemeente Heerenveen betrokken is
geweest bij de ontwikkeling van mogelijke plannen ten aanzien van een duurzame exploitatie van de
landgoederen. Donglust is weliswaar privébezit, maar vanwege de aanwijzing als Beschermd Dorpsgezicht en
de impact op het hele gebied, werd PB wel meegenomen in de mogelijke maatregelen om te komen tot een
duurzame exploitatie. Versnippering van de landgoederen zou kunnen worden voorkomen door deze
duurzame exploitatie. Overigens moet het Bestemmingsplan worden aangepast om de eventuele nieuwbouw
te kunnen realiseren. Hierop kan door een ieder op de gebruikelijke wijze bezwaar worden gemaakt.
Voorzitter Jochem Liemburg dankt alle aanwezigen voor de constructieve input aan het bestuur van PB over
deze en andere zaken die voor iedereen in zijn omgeving van belang zijn.
4.Het woord aan de wethouder…..
Wijkwethouder Hans Broekhuizen meldt ten aanzien van diverse actuele onderwerpen het volgende:
- de gasboringen door Vermillion: “gemeente is in dezen helaas geen baas in eigen huis”
- de inspraak rondom Van der Valk-hotel: “gemeente wil eerst verkennen, er zijn nog geen plannen,
geen tekeningen etc.”
- fietspad aan de Bernhardweg: “zolang ik wethouder ben, blijft het fietspad bestaan”
- boswal: “er volgt nog gesprek tussen gemeente en de heer H. Visser”
- klachten over te snel rijden op de Julianaweg tussen beeld springend hert en hotel Tjaarda:
“maximale snelheid moet naar 30 km per uur”.
In vervolg hierop stelt de nieuwe wijkagent Peter van Harten zich voor en meldt dat hij (vaker) zal controleren
op snelheidsovertredingen in Oranjewoud.
5.Financiële zaken
Penningmeester Rein Soet geeft een korte uitleg over een aantal financiële overzichten. De kascommissie,
bestaande uit Anja Hofstra en Japik Wilman heeft alles in orde bevonden en verleent het bestuur décharge.
Kascommissielid Anja Hofstra zwaait met dankwoorden van het bestuur af. In haar plaats neemt Martin de
Jong zitting in de kascommissie.
6.Verkiezing bestuursleden
Door het toetreden van Louwina Wijma-van Noord en Jan de Haan tot het bestuur van PB is het bestuur nu
weer voltallig. Beide nieuwelingen stellen zich kort aan de zaal voor en worden bij acclamatie benoemd.
7. Activiteiten Plaatselijk Belang 2017
Voorzitter Jochem Liemburg benoemt een aantal activiteiten die voor 2017 op stapel staan. Het volledige
overzicht staat opgenomen in de Wâldknyn.
8. Rondvraag
Jaap van der Zee vraagt zich af "…wat het nut is van inbreiding van huizen op het perceel Koningin
Wilhelminaweg (waar vroeger kinderarts Dijkstra woonde)…?” Perceel is kennelijk geschikt voor meerdere
kavels c.q. er was belangstelling voor nieuwbouw.
Mevrouw De Vries informeert naar de betekenis van “Geocaching”: een soort spel waar men met behulp van
een GPS op zoek gaat naar een cache, dit is een “schat”. Men spreekt het uit als dzjio-keshing.
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Na afloop van de reguliere agendapunten volgt een presentatie van het plan “Feanetië” door Geert Bosman
van de Werkgroep Feanetië. Het doel van dit plan is om het water in Heerenveen weer bevaarbaar te maken
met o.m. de aanleg van een aantal (authentieke) bruggen. Doel hiervan is om Heerenveen een sfeerimpuls te
geven. Een vaarroute door Heerenveen en Oranjewoud is dan mogelijk en kan een toeristische meerwaarde
(meer bezoekers) betekenen. De aanwezigen vinden de plannen een positieve ontwikkeling voor Heerenveen
en Oranjewoud en reageren enthousiast.
Rond de klok van 22.00 uur sluit voorzitter Jochem Liemburg de vergadering.
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