Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud 15 mei 2017
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen en uitgaande stukken
Louwina en Rob zijn naar de GVVP bijeenkomsten geweest op 16 maart en 12 april. Er wordt een email gestuurd naar
mevr. Lok om te verzoeken de snelheid op het gedeelte van de Julianaweg tussen het beeld van het "springend hert" en
hotel Tjaarda terug te brengen naar 30 km. Ook om op de A 32 de snelheid te verlagen naar 100 km.
Jochem stuurt email naar Dennis Benedictus van SBB om de paaltjes op de brug achter museum Belvédère te verwijderen.
Louwina zoekt contact met de gemeente om de lantaarnpaal op de Julianaweg t.o. Donglust weer aan te doen.
Donatie aan het Oranjewoud Festival: is dit jaar niet in de begroting meegenomen. Bestuur besluit wel voor 2018 een
donatie van 250 euro beschikbaar te stellen.
Bijdrage Wâldsterjûn (november): alle deelnemers ontvangen aardigheidje
Op 24 mei a.s. wordt een kunstwerk bij de Albertine Agnesschool onthuld. Jaap en Rob zullen hierbij aanwezig zijn.
3. Boswandelingen i.v.m. houtkap
Op 15 april hebben Jochem, Rein en Rob met Anton van Veldhoven en andere leden van Bos en natuurwerkgroep
Oudeschoot en omstreken een fietstocht gemaakt door de bossen waarin SBB van plan is bomen te gaan kappen. Anton van
Veldhoven gaf aan op verschillende plaatsen het niet eens te zijn met het kapbeleid van SBB.
Op 25 april hebben Jochem en Rob deelgenomen aan de wandeling onder leiding van boswachter Roel Vriezema. Tussen de
deelnemers en Roel Vriezema waren verschillende discussies over het kapbeleid. De standpunten zijn niet tot elkaar
gekomen.
4. Verkeerssituatie Julianaweg
Er is door de politie een snelheidscontrole geweest op de Julianaweg i.v.m. de veelvuldige overschrijding van de 30 km zone.
5. Hotel van der Valk
Afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de eventuele vestiging van een hotel. In juli beslist de
gemeenteraad hierover.
6. Beheer lanen
Frank Leereveld en Bram Verhave van SBB zijn begonnen aan het (concept-)plan.
7. A 32
Op 9 mei is er een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion geweest waarin de gemeente de plannen heeft gepresenteerd
voor de op en afritten bij Oranjewoud. Er zal nog worden onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de geplande
verkeerslichten aan de westzijde van de A-32 te vervangen door een rotonde. De veranderingen die door Kees den Otter,
afgevaardigde van PB waren voorgesteld, zijn grotendeels opgevolgd.

8. Gasboringen Vermillion
Aangezien de gemeente Heerenveen de laatste maanden zich actief is gaan opstellen, sinds er onder de wijk Skoatterwâld
wordt geboord, heeft het bestuur besloten om zich niet meer actief op te stellen t.o.v. Vermillion.
9. Wijkscan
OP 3 april is er een bijeenkomst geweest waarbij Peter, Janny Klein en Marjan Hoogeveen aanwezig waren. Het onderwerp
van gesprek was hoe gaan we het concreet invullen?
10. Voortgang Wâldknyn, website, geocashing ,glasvezel
Louwina en Rob hebben op 6 april een vergadering gehad met redactie van de website. Hieruit kwam naar voren dat de
website vernieuwd en ingekort moet worden en dat er overgestapt moet worden naar een andere beheerder.
Louwina heeft het contract bij TRES, de oud beheerder, opgezegd. Er is een offerte opgevraagd bij CMCG. Deze offerte is
door het bestuur voor akkoord bevonden.
De geocashing route is bijna klaar, op 24 mei worden de kastjes geplaatst door Jaap en Peter.
Glasvezel, nog steeds geen vorderingen. Wachten is op de provincie.
11. Voortgang LA- laan en Wilhelminaweg.
g.b.
12. Beschadigd bord A 32.
Rein heeft brief geschreven naar Rijkswaterstaat dat het afslagbord naar Oranjewoud beschadigd is.
13. Vlag en wapen Oranjewoud.
Op de jaarvergadering is besloten om de ontwikkeling van een dorpsvlag stop te zetten aangezien veel van de aanwezigen
niet met het ontwerp akkoord gingen. Er is een brief van dhr. Jelle C. Terluin, ontwerper en lid van de Fryske Rie foar
Heraldyk, gekomen. Hij wil op de volgende jaarvergadering het ontwerp en eventuele aanpassingen wel toelichten. Deze
brief komt in de "Wâldknyn" en op de website.
14. Evaluatie jaarvergadering van 21 maart 2017.
Er was een goede opkomst, volgend jaar zal de presentatie niet alleen door de voorzitter worden gedaan, maar door alle
bestuursleden.
15. Verslag en actielijst 7 maart 2017
Verslag is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen.
16. Rondvraag.
Jaap vroeg waarom de vergoeding voor vergaderkosten bij de bestuursleden was stopgezet. De penningmeester deelde
mede dat die door de vorige penningmeester was ingesteld. Na opmerkingen van de kascommissie is besloten om met de
vergoeding van 25 Euro te stoppen.
Jochem deelde mede dat in het najaar een bijeenkomst gepland wordt voor alle verenigingen van Oranjewoud met PB.
17. Sluiting door de voorzitter
Volgende vergadering is bij Peter, Pr. Bernhardweg 28, op woensdag 12 juli om 19.30 uur.

