Notulen van de Algemene Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum:
Aanwezig:
Locatie:

13 maart 2018, 20.00 uur
circa 75 belangstellenden
De Koningshof
acties

1. Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering en verwelkomt circa 75 belangstellenden.
Speciaal woord van welkom voor de nieuwe wijkmanager, Ruurdtje Anema. Ruurdtje is de
opvolgster van Annie Stelma. Verder verwelkomt de voorzitter in zijn openingswoord ook
wijkwethouder Hans Broekhuizen, wijkbeheerder Hendrik Kromkamp, overige medewerkers
gemeente Heerenveen, leden fracties politieke partijen, wijkagent Peter van Harten en
medewerkers Caleidoscoop.
2. Verslag Algemene Vergadering 21 maart 2017.
Met dank aan de notulist wordt het verslag zonder aanvullingen of opmerkingen goedgekeurd.
3. Verantwoording van het beleid in 2017.
In de Wâldknyn 2018-1 is een overzicht opgenomen van de diverse onderwerpen die PB in 2017
heeft behandeld. Met behulp van een aantal presentatiesheets worden een aantal punten nog
nader toegelicht:
▪ Met nieuwe website en digitale nieuwsbrief wil PB leden en belangstellenden zo actueel
mogelijk informeren over de zaken waarmee het bestuur voor het dorp bezig is. Zo wil
het bestuur de communicatie optimaliseren. Daarnaast kunnen ook de reeds eerder
verschenen edities van de dorpskrant De Wâldknyn via de website worden
geraadpleegd.
▪ Contact met verenigingen geïntensiveerd met als doel elkaar weten te vinden en verder
te helpen.
▪ Nieuw voor het dorp is de geocachingroute, die op verzoek van de gemeente
Heerenveen voornamelijk in oostelijk Oranjewoud ligt. De route wordt al vaak gebruikt.
Het bestuur overweegt een informatieavond te organiseren, nadere gegevens daarover
volgen op de website en/of in de nieuwsbrief.
▪ Ontwikkelingen A32: in de oorspronkelijke plannen voor de verbetering van de op-en
afritten/Nassaulaan waren de kruispunten van 5-6 verkeerslichten voorzien. Uit een
aantal bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat hier weinig tot geen draagvlak voor
was. Dankzij constructief overleg tussen Plaatselijk Belang en de gemeente Heerenveen
is in de (voorlopige) situatieschets nog sprake van slechts één kruispunt met
verkeerslichten, namelijk vanuit de richting Leeuwarden naar de Nassaulaan. PB
probeert samen met Kees den Otter ook hier nog te pleiten voor een rotonde.
▪ GVVP (Gemeentelijk Verkeers-en VervoersPlan): PB heeft een zienswijze ingediend en
aandacht gevraagd voor situatie Julianalaan (te hard rijden in 30 km-zone) en de A32
(verzoek aantal wegdelen de maximumsnelheid te verlagen van 130 naar 100 km/u).
▪ Houtkap: PB houdt hierover regelmatig contact met Staatsbosbeheer; in 2017 werd ook
een rondgang voor belangstellenden georganiseerd.
▪ Bouw woningen Koningin Wilhelminaweg: Gemeente Heerenveen heeft hiervoor
bestemmingsplan gewijzigd. Naar aanleiding hiervan merkt de heer Veenstra op dat hij
het teleurstellend vindt dat de bouwvergunning hiervoor niet strookt met de Dorpsvisie
Oranjewoud (zie ook agendapunten 4 en 8).
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▪ Gaswinning Vermilion: Plaatselijk Belang blijft in dezen “op het vinkentouw” zitten waar
het gaat om een open en transparante berichtgeving naar dorpsbewoners.
▪ Paaltjes op de bruggen bij museum Belvédère zijn verwijderd zodat ook scootmobielen
hier nu langs kunnen.
▪ Het mededelingenbord van PB wordt verplaatst van de Lollius Ademalaan naar de hoek
Julianalaan-Prins Bernhardweg. Hoekje wordt dan ook voorzien van een bankje. Ook is
het de bedoeling dat de brievenbus wordt verplaatst van de Lollius Ademalaan naar de
Elisabethlaan.
▪ Het beeld De Blêdeklauwer t.o. hotel Tjaarda is schoongemaakt en opgeknapt in
opdracht van Tjitte de Wolff, directeur Tjaarda. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit
beeld eigendom van de gemeente is. Reden te meer om de “poetsaktie” van Tjaarda
dubbel te waarderen.
4. Het woord is aan wethouder Broekhuizen:
Van der Valk hotel
De wethouder kwalificeert dit dossier als een “steen op de maag” van de gemeente; de
gemeenteraad wil eerst alle varianten uitgewerkt alvorens een besluit te nemen: a. voor locatie
Skoatterwâld/Oranjewoud is al informatieavond gehouden b. t.a.v. locatie Hajé en c. initiatief
van een collectief investeerders bestaat nog veel onduidelijkheid. Verwacht wordt dat e.e.a. in
mei/juni weer wordt geagendeerd voor de gemeenteraad. De gemeente zal daarna de
inwoners opnieuw informeren.
A32
Zoals gemeld (zie ook 3) vereist de definitieve situatie van op-en afritten nog enig denkwerk van
gemeente samen met Rijkswaterstaat. De wethouder vertelt dat er wel enige tijdsdruk op zit in
verband met een raadsbesluit over bestemmingsplan Oranjewoud dat eind 2018 moet worden
genomen.
Oranjewoudfestival
Het Oranjewoudfestival duurt 10 dagen (1-10 juni) vanwege Leeuwarden-Culturele Hoofdstad.
De gemeente doet haar best alles zo goed mogelijk te (laten) regelen zodat eventuele overlast
zoals parkeerdruk voor zowel bezoekers als inwoners beperkt blijft.
Cultuur&Sport
Heerenveen is in 2017 uitgeroepen tot Sportgemeente van het jaar, wat o.m. reden was voor
de Healthy Ageing Tour Heerenveen als startplaats te kiezen. Deze wielerronde wordt op
woensdag 4 april gehouden. Zowel de wereldtop van het vrouwenwielrennen (elite), juniorvrouwen als ook de para-cyclers (sporters met een beperking) komen aan de start. De koers
gaat ook door Oranjewoud; doordat de straten dan gestremd zijn, geeft dit mogelijk overlast.
De wethouder adviseert de berichtgeving goed te volgen.
GVVP/Julianaweg
Betreft wegvak Julianalaan tot aan Springend Hert (30 km zone) en wegvak Springend Hert tot
aan Tjaarda. Om een goed beeld te krijgen van deze weg worden de verkeersintensiteittellingen van maart 2017 en de recent gehouden tellingen van maart 2018 met elkaar
vergeleken. De gemeente wil samen met PB bepalen welke maatregelen het te hard rijden op
deze weg kunnen voorkomen (borden, drempels o.i.d). Wijkagent Peter van Harten meldt
desgevraagd dat uit metingen blijkt dat 87% van de weggebruikers te hard rijdt. Dagelijks
werden 1500 voertuigen geteld, in het weekend zijn dit 1420 voertuigen.
GVVP/A32 130>100
Vanuit de zaal wordt gevraagd. Recent heeft de minister laten weten dat een gedeelte van de
A32 nabij klaverblad wordt voorzien van zgn. stil asfalt. Dit was een reactie op de motie van de
gemeenteraad aan de minister om tegemoet te komen aan de vele klachten over
geluidsoverlast en te investeren in dit dubbellaags ZOAB. De nu aangekondigde maatregel gaat
echter maar om een zeer klein traject (730 meter) terwijl de overlast zicht uitstrekt over een
lengte van wel 6 kilometer (centrum Heerenveen-Skoatterwâld-Oranjewoud-Oudeschoot).
Derhalve: wordt vervolgd.
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Houtkap
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal antwoordt de wethouder dat Staatsbosbeheer de
gemeente heeft laten weten een volgende keer minder rigoureus te werk te gaan met de
houtkap. Handhavingsverzoeken aan gemeente kunnen niet worden gehonoreerd omdat het
(productie-)bossen van particuliere eigenaren betreft.
Onderhoud wegen etc.
De Krukmanslaan wordt nog in 2018 onder handen genomen en in 2020 is de Bernhardweg aan
de beurt. Desgevraagd deelt de wethouder mee niet bekend te zijn met de planning voor de
Marijkelaan. Hij belooft dit na te gaan.
Gemeente
Om het fietspad aan de Bernhardweg te behouden verwacht de wethouder dat er wel
maatregelen nodig zijn: door de druk van de boomwortels wordt de toestand van het fietspad
er niet beter op.
Gemeente
De straatverlichting aan de Cissy van Marxveldtlaan vertoont vaak storingen; de wethouder
belooft verbeteringen.
Gasboring
De gemeente is voortdurend in overleg met Vermilion; recent is nog gevraagd de nulmeting van
de woningen goed te regelen (met het oog op eventuele schade). De wethouder geeft aan dat
de gemeente steeds laat weten tegen de gaswinning te zijn onder haar grondgebied maar voegt
eraan toe dat de gemeente geen bevoegdheid heeft gaswinning tegen te houden.
Donglust
De gemeente heeft nog geen plannen ontvangen van de familie De Beaufort.
Bouwplan Wilhelminaweg
De gemeenteraad maakt eigen afwegingen (met het oog bestemmingsplan-algemeen belangdorpsvisie) en heeft dit bouwplan goedgekeurd. De wethouder meldt dat er geen bezwaren en
geen beroepschriften zijn binnengekomen. De plannen worden dan van rechtswege
goedgekeurd.
Oranjewoudflat
Naar aanleiding van een vraag van de heer Elsenga over de bouwplannen van de
Oranjewoudflat aan de Marktweg meldt de wethouder dat momenteel de inspraakperiode
loopt. Eventuele bezwaren kunnen ook bij de gemeenteraad worden gemeld door middel van
het inspreekrecht. Voorzitter Jochem Liemburg vult aan dat PB zich altijd neutraal opstelt in
bouwplannen als deze.
Koetshuis Wilhelminaweg (Oranjewoud-west)
De wethouder meldt desgevraagd niet te weten of het koetshuis achter het Blauhûs een
monument is en evenmin of dit in-slechte-staat-verkerende koetshuis wordt afgebroken.
5. Financiën
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn 2018-1) en verslag kascontrolecommissie
De leden van kascommissie Japik Wilman en Martin de Jong hebben de kas gecontroleerd en de
zaken in orde bevonden. Het bestuur wordt derhalve decharge verleend. Aftredend
kascommissielid is Japik Wilman; Lolke Eizenga wordt als nieuw kascommissielid benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Penningmeester Rein Soet is aftredend maar herkiesbaar en wil de rol van penningmeester
blijven vervullen. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd. Voorzitter Jochem Liemburg is na 2
termijnen aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Aan het einde van de vergadering vindt het
afscheid van de voorzitter plaats.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd een kandidaat-bestuurslid te presenteren om zo in de
ontstane vacature te voorzien. Er hebben zich evenmin (tegen-)kandidaten gemeld.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2018
Het bestuur vertelt over een aantal voorgenomen activiteiten voor het dorp Oranjewoud. Zie
ook De Wâldknyn 2018-1.
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8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
➢ Er is onduidelijkheid over de uitrit Anna Schotanus aan de Wilhelminaweg: is dit een

➢

➢

➢

➢

uitrit of een weg? Kan er een stopbord worden geplaatst? Er ontstaan soms gevaarlijke
situaties. Wijkagent Peter van Harten meldt dat dit een weg is voor bestemmingsverkeer. Wijkagent
Zal kruising in de gaten houden.
Zelfde onduidelijkheid bij locatie Meerzicht: heeft verkeer vanaf deze nieuwe woningen
voorrang op Julianaweg? Wijkagent Peter van Harten zal ook aan deze situatie aandacht Wijkagent
schenken. Idem onduidelijkheid “rotondes” Anna Charlottelaan: situatie ter plaatse doet
denken aan ‘rotondes’ terwijl dit niet het geval is.
Over de uitkomsten van de wijkscan (stille armoede-verslaving-eenzaamheid) wordt
gevraagd of dit niet zwaar overdreven is. Caleidoscoop geeft aan dat er onder de oudere
dorpsbewoners wel eenzaamheid voorkomt, maar dat de overige uitkomsten van de
wijkscan een momentopname is en daardoor mogelijk een ‘vertekend’ beeld geeft.
Stand van zaken Dorpsvisie: de meeste concrete acties/punten uit de dorpsvisie zijn
inmiddels opgepakt en uitgevoerd. Met voortschrijdend inzicht is ervoor gekozen de
dorpsvisie niet ‘star’ te hanteren omdat dit in de praktijk bureaucratie opleverde.
Wijkagent Peter van Harten deelt het aantal meldingen mede: 1x diefstal - 5x ruzie - 8x
burenruzie - 5x fietsdiefstal - 1x overlast jeugd - 3x vernieling - 8x verward persoon - 24x
verdachte situatie.

9. Presentatie Werkgroep Beheer Lanenstructuur Oranjewoud
Het bestuur van PB is initiatiefnemer van dit project. In een interessante presentatie worden de
inwoners geïnformeerd over dit project. Voor de financiering worden bijdragen aangevraagd bij
de provincie, fondsen en particuliere eigenaren. De presentatie en het Plan van Aanpak worden
gepubliceerd op de website.
PS: navraag leert dat melding van slechte wandelpaden bij de eigenaren van het betreffende
pad moet gebeuren, bijvoorbeeld de gemeente, Staatsbosbeheer en Oranjehoeve. De ter
vergadering genoemde Marrekrite behandelt wel schademeldingen aan bebording van de
wandel-en fietsroutes in Friesland.
10. Afscheid voorzitter Jochem Liemburg
Als eerste zwaait wethouder Broekhuizen de vertrekkende voorzitter lovende woorden toe. Hij
noemt hem een ‘bijtertje’ als het gaat om zaken voor het dorp voor elkaar te krijgen. Namens
de gemeente overhandigt hij een theaterbon voor 2 personen.
In de afscheid-speeches van de medebestuursleden werden steeds het enthousiasme en drivevoor-het-dorp gememoreerd. Als dank voor zijn geweldige inzet ontvingen Jochem en Anneke
een fraaie tuinbank.
11. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun komst en de inbreng sluit Jochem Liemburg de
vergadering.
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