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Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 6 februari 2018
Plaats: Anna Charlottelaan 32, bij Rein Soet
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Jochem Liemburg, Rein Soet, Louwina Wijma-van Noord, Jan de Haan, Jaap Jongedijk, Rob Meijnen
Afwezig: Peter Bijlsma
1.

Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.

2.

Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 29-11-2017 bord afslag Oranjewoud aan de rijksweg geplaats “Rein”
“Er is een nieuw bord geplaatst.”
b. Mail 30-11-2017 vlag en wapen Oranjewoud “Jelle ter Tuin”
De stichting “Brongergea op de kaert” wil het door de heer Terluin ontworpen wapen overnemen
voor Brongergea.
c. Mail 06-12-2017 + 27-02-2018 vraag + lichtpunt te mogen aanleggen “Trientsje Hooghiemster”
Ter kennisgeving aannemen.
d. Mail 16-12-2017 A32 “Idske van Griffen” Peter heeft reactie gegeven. Bc aan Jochem gestuurd.
Geen reactie teruggekregen op mijn mail aan Idske van Griffen: Ter kennisgeving aannemen.
e. Mail 15-12-2017 Sport als middel inzetten voor eenzame ouderen Oranjewoud “Jan”
Jan en Louwina zullen zich hier verder in verdiepen.
f. Mail 20-12-2017 Persbericht "Canons van de Friese dorpen en steden "Bauke Folkertsma
Jochem zal a.d. stichting “Brongergea op de kaert” vragen of zij een canon willen indienen.
g. Mail 21-12-2017 Hv DFMopGlas info voortgang glasvezelproject: Ter kennisgeving aannemen.
h. Mail 22-12-2017 Uitnodiging bijeenkomst Gezond Natuur Wandelingen januari/februari 2018
Ter kennisgeving aannemen.
i.

Mail 23-12-2017 Verkeerssituatie Julianaweg “Familie de Roo”
Louwina deelt mede dat er vanaf 6 maart verkeersmetingen zullen plaatsvinden op de Koningin
Julianaweg t/m hotel Tjaarda. Zij zal dit aan de fam. De Roo mededelen en vragen of zij ook aan
het overleg met de gemeente over de verkeerssituatie a.d. Julianaweg willen deelnemen.
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j.

Mail 08-01-2018 Steun door PB Oranjewoud Festival “Yoram Ish-Hurtwitz”
Het Oranjewoudfestival wil graag 10 pagina’s in de Waldknyn van mei vullen met informatie. Er
wordt een donatie van €250,00 gegeven voor het ontbijt voor de bewoners van Oranjewoud en
de kosten van de 10 pagina’s worden door PB gedragen.

k. Mail 18-01-2018 Perikelen rond SBB + reactie gesprek “Wiebe Nijlunsing”
Voor kennisgeving aannemen.
l.

Mail 20-01-2018 Uitnodiging jubileum Heidebloem “Jochem”
Louwina, Dik Bolkestein, Jochem en echtgenote gaan naar het jubileum.

m. Mail 24-01-2018 Ter informatie: bijeenkomst Iepen Mienskip Brongergea “Jelly Feenstra”
Udo de Goede heeft alle bewoners van Brongergea uitgenodigd voor een bijeenkomst op 26
januari in “Klemburg”.
n. Mail 24-01-2018 Uitnodiging Wijkraad Skoatterwald: Er wordt geen gebruik gemaakt van de
uitnodiging.
o. Mail 25-01-2018 inspraak Fries taalbeleid en verordening gemeente Heerenveen “mevrouw
Teuben” Voor kennisgeving aannemen.
p. Mail 28-01-2018 Facebook Donglust/Subsidie “Louwina” Voor kennisgeving aannemen.
q. Mail 01-02-2018 Afscheidsfeest Bokko Jan Huitema “Herdi Oosterbaan”
Voor kennisgeving aannemen.
3.

Gaswinning;
a. Mail 6-12-2017 overleg gaswinning besturen van Plaatselijk belang en wijkplatforms op 19
december “Annie Stelma”
b. Mail 19-12-2017 persbericht gaswinning “Annie Stelma”
c. Mail 19-01-2018 verslag bijeenkomst gaswinning 19 december jl. “Annie Stelma
d. Mail 29-01-2018 Gaswinning “Annie Stelma”
Alle onderwerpen betreffende gaswinning worden voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vervolgopdracht wijkscan/ Kerstkaart
a. Vorstelijke verhalen 16-01-2018 Alt Liemburg: De bijeenkomst was een succes
b. 11 personen hebben gereageerd op de kerstkaart en hun mailadres doorgegeven

5.

Bankje bij de brievenbus / het mededelingenbord
a. Mail 29-12-2017 Bankje hoek L Ademalaan “Ellen Brouwer”: Op de hoek van de Prins
Bernhardweg en Koningin Julianaweg wordt een bankje en het mededelingenbord geplaatst.
b. Mail 19-1-2018 Gebruik Muurkrant of Kiekkast “Peter de Vries": Jochem zal Peter de Vries een
mail sturen over het gebruik van het mededelingenbord.
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6.

Website/ Nieuwsbrief
a. Nieuwsbrief PB Oranjewoud: De nieuwsbrief die Louwina heeft geschreven en per email aan
alle leden is verstuurd is goed ontvangen.

7.

Beheer Lanen
a. Mail 19-01-2018 Verslag Startbespreking Historisch Onderzoek Lanen Oranjewoud “Rein”:
Er zal een brief naar alle landgoedeigenaren worden verzonden met het plan van aanpak.
b. Mail 28-01-2018 Brief eigenaren lanen “Jochem”

8.

Van der Valk.
a. Presentatie schetsontwerp Van der Valk 16 januari: Rein, Jan, Louwina en Rob hebben in het
Abe Lenstra stadion de avond bezocht.
b. Mail 08-01-2017 Vraag Annie Stelma Actiegroep Van der Valk: Voor kennisgeving aannemen.

9.

Vrijwilligersavond donderdag 8 februari 2018: g.b.

10.

Voorbereiding Jaarvergadering 2018;
a. Bijgevoegde document
b. Jaaroverzicht 2017: heeft Peter verzorgd
c. Jaarplan 2018: heeft Louwina verzorgd
d. Jaarvergadering 13 maart 2018
e. Lanenplan mail 28-01-2018 gastspreker meneer F. Leereveld (?): Het “Lanenplan” zal worden
toegelicht door het bestuur en dhr. Leereveld zal worden uitgenodigd voor eventuele
toelichting.
f. Notulist 13 maart 2018? Louwina en Rob zullen notuleren.

11.

Verslag en actielijst 28 november 2017

12.

Wvttk/Rondvraag
Louwina stelt voor dat we meedoen met N.L. doet op 9 en 10 maart, b.v. het schoonmaken van bankjes
e.d. en inspectie van de brug over de “Prinsenwijk”

13.

a.

Meldingen voor de Waldknyn en de Website.

b.

Volgende vergadering is 6 maart 2018 bij Louwina

Sluiting

