Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 13 november 2018
Plaats: Anna Charlottelaan 32, Rein Soet / Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Rein Soet, Peter Bijlsma, Rob Meijnen, Louwina Wijma-van Noord
Afwezig: Jan de Haan
1.

Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda.
Kees den Otter geeft een presentatie van de laatste ontwikkelingen betreffende de op en afritten van de
A 32. Er wordt besloten om contact op te nemen met vertegenwoordigers van Heerenveen-midden en
van de wijk Skoatrerwâld om gezamenlijk een standpunt in te nemen betreffende rotondes en
verkeerslichten.

2.

Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Mail 13-10-2018 Vooraankondiging 22 november: bijeenkomst omgevingsvisie voor wijk- en
dorpsvertegenwoordigers. Rein en Louwina hebben zich opgegeven.
Mail 17-10-2018 Lezing door Bearn Bilker: het voornemen is om dhr. Bilker uit te nodigen in 2020 (90-jarig
jubileum PB)
Mail 19-10-2018 Kon. Julianaweg “meneer en mevrouw de Vries” vka
Mail 25-10-2018 Julianaweg aan de Heerenveense zijde “R. Annema” vka
Uitnodiging bijeenkomst energietransitie 12 november 2018: Louwina is hier heen geweest, er was veel
belangstelling.
Mail 31-10-2018 Persoonlijke reactie op publicatie: Reanimatie/AED standpunt door B&W, voor buurten en
wijken “mevrouw G. Kalsbeek”: te bespreken in het overleg met de wethouder op 22 november.
Mail 31-10-2018 van Odilia Hiemstra met vraagje over bloembollen Prins Bernhardweg: de berm van de
Bernhardweg is niet geschikt voor bloembollen ivm het vele parkeren.
Rommel bij bankje ijsbaan: Louwina heeft dit gemeld bij wijkagent en gemeente.

Rooftop bijeenkomst op 17 oktober jl. in Oudeschoot. Jan en Rob waren hierbij aanwezig zie verslag.
PB Oudeschoot wil zonnepanelen op de geluidsschermen langs de A 32 plaatsen en heeft het voornemen om te
onderzoeken of en hoe energietransitie voor Oudeschoot mogelijk is.

4.

Vervolg opdracht wijkscan/ Samen 2018
“Samen 2018”: stamppot-eten in de Koningshof op 2 november: de avond is goed geslaagd, er waren ongeveer

60 deelnemers
5.

Vergadering periodiek overleg tussen de besturen van de verschillende verenigingen en clubs binnen
Oranjewoud plannen op dinsdag 9 oktober jl.
a.
b.

Evaluatie van de avond; hoe ging het? Wat kan beter?
Notulen akkoord, gemaakt door Rob, nog rondsturen naar deelnemers

6.

Periodiek overleg met de wethouder 22 november 2018.
Peter zal de definitieve agenda nog opsturen naar onze wijkmanager Ruurdtje Annema.

7.

Geluidshinder
Op 5-11-2018 is brief aan de Minister van IW per post verstuurd door Louwina, inmiddels ontvangstbevestiging
ontvangen. Zodra de minister heeft gereageerd, ontvangen de deelnemers van de bijeenkomst van 10 juli 2018
afschriften van brief en reactie Minister.

8.
9.
10.
11.

Julianaweg: geen bijzonderheden te melden
Gaswinning: geen bijzonderheden te melden
A32: geen bijzonderheden te melden
Van der Valk: de gemeenteraad neemt in januari 2019 een besluit

12. Beheer Lanen: op 25 oktober is op het gemeentehuis een presentatie gegeven van bureau SB 4 uit
Wageningen die het historisch onderzoek heeft voltooid en van de Bosgroep Noord die een
vitaliteitonderzoek heeft verricht.
13. Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud: e.v. bestuursvergadering bespreekdatum plannen.
14. Vrijwilligersavond welke datum in februari 2018
Als datum wordt donderdag 14 februari 2019 gekozen, locatie hotel Tjaarda. Peter zal de lijst van
vrijwilligers rondsturen ter controle/aanvulling.
15. Website/ Nieuwsflits PB Oranjewoud; nieuwsflits oktober is verstuurd op 7-10-2018
16. Voorzitter plaatselijk belang Oranjewoud: er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden voor periode na
jaarvergadering maart 2019.
17. Verslag en actielijst 2 Oktober 2018: vastgesteld en bijgewerkt
18. Wvttk/Rondvraag
a.
b.
c.

19. Sluiting

Meldingen voor de” Wâldknyn”, website en de nieuwsbrief
Attentie voor de borden met Kerst-en Nieuwjaarswens PB
Datum volgende vergadering bij Jan: donderdag 13 december om 9.00 bij Jan de Haan.

