Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 6 maart 2018
Plaats: Tolhuisweg 21, bij Louwina Wijma
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Jochem Liemburg, Rein Soet,Louwina Wijma-van Noord, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rob Meijnen
Afwezig: Jaap Jongedijk
1. Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.
Welkom aan gast Anton Veldhoven. De heer Anton van Veldhoven was aanwezig om te vragen of PB ook meer
kon doen aan de problemen die de A32 veroorzaakt zoals geluidsoverlast en fijnstof en het volgens hem te
veel en onzorgvuldig kappen van bomen tijdens de recente houtoogst in de bossen van Oranjewoud.
▪ Het bestuur heeft hem toegezegd dat wij een officiële reactie op het GVVP zullen geven waarin wij
weer ons standpunt herhalen dat de snelheid op de A32 omlaag moet naar 100km per uur.
▪ Het bestuur zal aan Staatsbosbeheer vragen wat het beleid is omtrent de houtoogst in de toekomst.
2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 19-02-2018 Vraag houtoogst + Mail 20-02-2018 + 23-02-2018 Stil asfalt met een vervolg
“Anton Veldhoven”. > Behandeld onder punt 1.
b. Mail 07-02-2018 St.Buurtcomité Oranjewoud-Skoatterwâld “Annie Stelma”: Geen reactie
ontvangen
c. Mail 08-02-2018 Nieuwe wijk- en dorpsmanager “Annie Stelma”; Ruurdtje Anema volgt Annie
Stelma op als wijkmanager. Zij wordt ook uitgenodigd voor de jaarvergadering.
d. Mail 09-02-2018 Uitnodiging bijeenkomst wijkraden en dorpsbelangen 10 of 11 april 2018
“Ruurdtje Annema “; Louwina, Rein, Peter en Rob zullen naar de bijeenkomst op 10 april gaan.
e. Mail 16-02-2018 Uitnodiging Presentatie #LF2018 regio Heerenveen “Gerard Wolters” Jan en
Rob hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Op deze presentatie werden verschillende
projecten die in de gemeente Heerenveen in het kader van culturele hoofdstad 2018 plaats
vinden nader toegelicht.
f. Mail 24-02-2018 “Canons Friese dorpen en steden” doorgestuurd naar Brongergea op de kaert
g. Mail 27-02-2018 beëindiging lidmaatschap “familie De Graaf”: Voor kennisgeving aannemen.
h. Mail 28-02-2018 Fijnstof verkeer A32 “Margje Smit-Huitema”; Peter zal antwoorden dat wij
hiermee bezig zijn.
1

i.

Mail 01-03-2018 Waldknyn 8.2 “Anneke Liemburg”: Voor 3 april moeten de notulen van de
jaarvergadering worden ingeleverd i.v.m. de eerdere verschijning van de Waldknyn vanwege het
”Oranjewoudfestival”.

j.

Mail Odilia Hiemstra: Jaap regelt het contact met de gemeente over de bloembollen.

3. GVVP
a. Mail 07-02-2018 & 18-02-2018 Verkeerssituatie Julianaweg “Louwina & Siemen de Roo”;
Siemen de Roo wil meedoen met het toekomstig overleg met de gemeente over de
verkeerssituatie. Wij wachten nog op een reactie van de gemeente.
b. Mail 09-02-2018 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan “Fokke Cuperus”
Wachten de reactie af van de gemeente.
4. Bankje bij de brievenbus/ het mededelingenbord
Mail 25-02-2018 mededelingenbord “Jaap”; Wij hebben toestemming om een bankje te plaatsen en
het mededelingenbord te verplaatsen naar de hoek van de Julianaweg met de Bernhardweg.
5. Beheer Lanen
Mail 07-02-2018 lanenplan Oranjewoud subsidie en inventarisatie en historisch onderzoek “Rob”; Rob
heeft op 7 februari het subsidieverzoek voor het lanenplan bij het IMF ingeleverd. SB4 uit Wageningen
heeft opdracht verkregen voor het historisch onderzoek en de Bosgroep Noord voor het inventarisatie
onderzoek. Alle eigenaren van de lanen krijgen het plan van aanpak uitgereikt.
6. Vervolgopdracht wijkscan
a. Koffieochtend terugkoppeling Louwina en Rein van bezoek 13-02-2018: continueren E 200,-?
De koffieochtenden worden vervolgd.
b. Caleidoscoop: Louwina en Peter zullen de bijeenkomst met Caleidoscoop bijwonen.
7. Website/ Nieuwsbrief: g.b.
8. Van der Valk geen nieuwe ontwikkelingen
9. A32 Rein zal met Kees den Otter overleggen over eventuele nieuwe ontwikkelingen.
10. Vrijwilligersavond donderdag 8 februari 2018: Hoe was de avond? Volgend jaar weer?
De bijeenkomst was geslaagd, volgend jaar zeker weer organiseren.
11. Voorbereiding jaarvergadering 2018
a. Powerpointpresentatie jaarvergadering
b. Powerpointpresentatie lanen
12. Verslag en actielijst 6 februari 2018: geen opmerkingen.
13. Wvttk/Rondvraag
a. Meldingen Waldknyn/website
b. Datum volgende vergadering: 12 april, 19.30 uur bij Jan de Haan
14. Sluiting
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