Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 12 september 2017
Plaats: MarijkeMuoiwei 12, bij Jochem Liemburg - Aanvang: 19.30 uur
1. Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 21-07-2017 & 9-08-2017 Avondwandeling langs Heidelaan en Prins Bernhardweg
“Marijke Zeehoven, Jochem”: De vlaggetjes van het dorpsfeest zijn een week eerder
opgehangen t.b.v. de avondwandeling op vrijdag 8 september.
b. Mail 21-07-2017 Paaltjes op de bruggetje aan de Zuidzijde van Museum Belvédère “Jochem
& Roel Vriesema”: De paaltjes zijn verwijderd.
c. Mail 02-08-2017 onduidelijkheid verkeer “Ad Peters”: De fietsers op het voetpad worden
vanwege de veiligheid al vanaf de reconstructie van de Julianaweg gedoogd op het voetpad.
d. Mail 18-08-2017 vervolg houtoogst 2017 in Veenwijk-en Reigersbos ”Jochem & Anton
Veldhoven”: Er gaat een email naar Hendrik Kromkamp en Annie Stelma met het verzoek om
het laatste stukje van de Bienemalaan glad te schuiven. De verdere emails van dhr.van
Veldhoven worden voor kennisgeving aangenomen.
e. Mail 18-08-2017 organisatie van AED/BHV binnen dorpen “Jochem”: Restaurant Koningshof
en Hotel Tjaarda hebben een AED. Peter en Jochem gaan op onderzoek over eventuele
toepassing in Oranjewoud.
f.

Mail 31-08-2017 financiële ondersteuning Dorpsfeest: “Rein heeft mail gestuurd aan Auke
van der Veen”: Financiële ondersteuning voor het dorpsfeest is afgewezen. Zie voor
eventuele subsidie in de statuten.

g. Mail 06-09-2017 onverlichte lantaarnpalen Elisabethlaan “Sonya en Watze de Vries”:
doorsturen naar Jan de Jong van de gemeente en een c.c. naar weth. Broekhuizen en
wijkmanager A. Stelma
h. Mail 07-09-2017 even bijpraten “Anton Veldhoven”: zie d.
3. Gemeentelijke verkeer en vervoersplan Document opgestuurd en mail 26-07-2017 ontvangen”
Hierbij bevestigen we de ontvangst van uw schriftelijke inspraakreactie op het GVVP Heerenveen.
De beantwoording van de inspraakreactie zal behandeld worden in de gemeenteraad van 27
november 2017”. Louwina heeft de reactie namens PB ingestuurd en deze wordt in november in de
gemeenteraad behandeld.
4. Website PB: Louwina heeft gezorgd dat er een nieuwe website is gekomen, die door iedereen goed
is ontvangen.
5. Vervolg opdracht wijkscan: Er komt nog een email over.

6. Publicatiebord verplaatsen: Het bord is verplaatst naar de L.A. laan naast de brievenbus
7. A32: Louwina heeft op 5 juli in de gemeenteraad ingesproken over de op- en afritten van de A-32.
8. Van der Valk: g.b.
9. Beheer Lanen: De gemeente heeft € 70.000 dat beschikbaar was voor het landbouwfonds KatlijkOranjewoud nu bestemd voor het ontwikkelen van het Lanenplan dat PB in 2014 is gestart.
10. Glasvezel mail 7-08-2017 & 18-08-2017 ter kennis aangenomen
11. Vorderingen LA laan/Wilhelminaweg: De werkzaamheden zijn klaar
12. Mevrouw Trijn Hooghiem; Jaap heeft meerdere (mail)contacten met mevrouw gehad.
13. Vergadering periodiek overleg tussen de besturen van de verschillende verenigingen en clubs
binnen Oranjewoud op 10 oktober a.s. bespreken concept agenda “bijgevoegde document
,gemaakt door Peter”
a. Mail 26-08-2017 & 07-09-2017 Voorlichtingsavond over OF2018 “Yoram & Jochem”
b. Mail 6-09-2017 secretaris Vrienden Oranjewoud Festival Dineke Hoekstra
Deze avond zal plaatsvinden in de "Koningshof"
14. Verslag en actielijst 12 juli 2017: Jaap regelt een wandeling van het bestuur over de nieuwe
geocaching route
15. Voorzitter plaatselijk belang Oranjewoud: Onder de nu zittende bestuursleden heeft zich geen
opvolger gemeld van de huidige voorzitter die bij de volgende jaarvergadering aftreedt
16. Wvttk/Rondvraag
Meldingen voor de Wâldknyn en de Website
Louwina: vergaderingen wijkscan in De As?
Rein: vraagt naar de stand van zaken betreffende "Donglust"; Per e-mail mevr. de Beaufort vragen
naar eventuele vorderingen in de plannen.
Rein: ruiterpad / Domineesingel?
Rein: gras maaien rondom het beeld van "Sanne van der Wal”? gebeurt nu niet
Rein: suggestie bankje naast de brievenbus
Rein: suggestie Jeu de boulebaan, wordt vervolgd
Jan: onderhoud beeld de "Bleddeklauwer" naast hotel Tjaarda

Sluiting

De volgende vergadering wordt op maandag 16 oktober om 19.30 bij Rob gehouden.

