Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 29 mei 2018
Plaats: MarijkeMuoiwei 10, bij Rob Meijnen / Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Louwina Wijma van Noord, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Rob Meijnen

1. Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.
a. Welkom aan gast Anja Hofstra (Stichting Geluidshinder Oranjewoud); Anja Hofstra vertelt over het
ontstaan van de Stichting Geluidshinder en de zaken die zij hebben bereikt, zoals de geluidswal die
naast de A32 is aangelegd. Er is tot nu toe weinig samenwerking geweest met ons PB en andere
PB’s. Wij zijn overeengekomen dat in de toekomst getracht zal worden om meer samen te werken
met ons PB en de andere PB’s die naast de A 32 zijn gelegen.
b. Welkom aan gast Ruurdtje Anema (wijkmanager gemeente Heerenveen); Ruurdtje Anema wordt
geïnformeerd over de onderwerpen waarmee wij ons nu mee bezig houden en woont een groot
gedeelte van de vergadering bij.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 10-05-2018 uitnodiging afscheid Coby van der Laan en Siebren Siebenga op 6 juni a.s.
(Louwina, Jaap en Jan zijn opgegeven)
b. Mail 15-05-2018 & 18-05-2018 WE RIJDEN TE SNEL! (of te hard) “Jan Soeten” & “Peter”:
Dhr. Soeten zal worden verzocht om zelf contact op te nemen met de wijkagent.
c. Namens PB zit Dhr. Jacob Drost in het SLOK, zijn termijn van 8 jaar loopt dit kalenderjaar af:
Dhr. Drost zat niet namens PB Oranjewoud in het SLOK; PB zal niet proberen deze vacature in te
vullen, aangezien het SLOK al een kandidaat heeft aangeworven.
d. Anja Hofstra informeerde of er 30 km zone – en whatsapp borden geplaatst kunnen worden bij
de LA laan en wie daar dan achteraan moet/gaat.
3. Gaswinning
Mail 03-05-2018 Antwoorden Plaatselijke Belangen gem.Heerenveen door Vermillion “Annie Stelma”:
vka.
4. Glasvezel
Mail 29-04-2018 Antwoord op vraag aan DFM op Glas van Jochem Liemburg: Kunnen jullie aangeven
wanneer wij aan de Marijkemuoiwei in Oranjewoud aan de beurt zijn voor het aanleggen van glasvezel
in onze straat en wat de kosten dan zijn per aansluiting? Reactie op mail: U valt onder het buitengebied
van Friesland. KabelNoord heeft van de provincie de opdracht gekregen dit gebied binnen 3 jaar van
glasvezel te voorzien. (Mits er voldoende vraag is). Momenteel is de planning van KabelNoord nog niet
bekend. Zo gauw er meer bekend is wordt dit bekend gemaakt in de nieuwsbrief en via onze website:
www.dfmopglas.nl Met vriendelijke groeten DFMopGlas”: Ter kennisgeving aannemen
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5. Beheer Lanen
Mail 23-05-2018 concept uren registratie “Peter”: Peter heeft een formulier gemaakt, alle leden van
het bestuur die zich vanaf 2014 hebben bezig gehouden met het “Lanenplan” zullen de uren gaan
registreren.
6. Vervolgopdracht wijkscan
Bijeenkomst Caleidoscoop 24-05-2108 “Louwina”: Louwina en Peter zijn naar de bijeenkomst geweest,
Herdi Oosterbaan gaat wel door met de koffieochtenden in de “Koningshof”, wel wil ze in de toekomst
proberen het verder te ontwikkelen door het organiseren van lezingen e.d.
Er is ook nog gesproken over meer bewegen voor ouderen, maar concrete plannen zijn er nog niet.
7. Van der Valk
Presentatie van nieuw initiatief Van der Valk-hotel op 22 mei jl.: Rein, Louwina en Rob hebben de
presentatie bijgewoond.
8. Website/ Nieuwsbrief Nieuwsbrief 15 mei 2018 “Louwina”
a. Mail 30-04-2018 Oranjewoud Festival “Dineke Hoekstra”: vka
b. Mail 07-05-2018 Oranjewoud Festival | Oproep vrijwilligers “Kim Dekker”: vka
9. GVVP
Op 7 mei heeft Louwina samen met Siemen de Roo {bewoner Julianaweg} overleg gehad met de
gemeente over eventuele aanpassingen van de Julianaweg om de snelheid van het verkeer te kunnen
verlagen. Op 4 juni is er weer een overleg met de gemeente.
10. A32: Geen nieuwe ontwikkelingen.
11. Dorpsvisie Oranjewoud
Rein en Rob hebben de dorpsvisie doorgenomen voor eventuele acties; er zijn nog geen nieuwe acties
benoemd, volgende vergadering verder bespreken.
12. Verslag en actielijst 18 April 2018
Peter en Jochem Liemburg hebben een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige AEDapparaten in
het dorp die eventueel voor het publiek toegankelijk zijn. Het blijkt dat VV Heerenveen er twee heeft
en hotel Tjaarda er één bezit. Het bestuur zal onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om dit
eventueel verder uit te breiden.
13. Wvttk/Rondvraag
a. Meldingen voor de Waldknyn, website en de nieuwsbrief: Marieke de Lange heeft zich terug
getrokken uit de website commissie.
b. Datum volgende vergadering: 10 juli om 19.30 uur bij Jaap
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