Jaarverslag 2018 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Inleiding
Plaatselijk Belang Oranjewoud behartigt het algemeen belang van de dorpsbewoners van Oranjewoud en
omgeving. Anders gezegd: Plaatselijk Belang Oranjewoud (PB) wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in
het dorp en samen met de diverse verenigingen, organisaties en dorpsbewoners zorgen voor ‘verbinding’. In
de contacten met gemeentelijke en provinciale overheden fungeert PB als belangrijke en invloedrijke
spreekbuis van het dorp. In dit jaarverslag van PB Oranjewoud een globaal overzicht van de activiteiten van
het bestuur en van diverse gebeurtenissen in het dorp.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering op 13 maart 2018 nam Jochem Liemburg afscheid als voorzitter van PB. Jochem
heeft gedurende acht jaar zijn beste beentje voorgezet, waarvan acte.
Het bestuur van PB Oranjewoud bestaat uit:
Jaap Jongedijk, voorzitter
Rein Soet, penningmeester
Peter Bijlsma, secretaris
Rob Meijnen, notulist
Jan de Haan, bestuurslid
Louwina Wijma-van Noord, bestuurslid
Leden
In het verslagjaar 2018 telde Plaatselijk Belang 530 leden.
Het dorp Oranjewoud heeft 1586 inwoners verdeeld over 670 woningen.
Vergaderingen en andere bijeenkomsten van het bestuur:
Het bestuur vergaderde in 2018 negen keer, de bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de
bestuursleden thuisgehouden.
De Jaarvergadering werd gehouden op 13 maart 2018 in De Koningshof. Op deze vergadering waren circa 75
belangstellenden aanwezig alsmede het voltallige bestuur.
Daarnaast heeft PB een aantal andere bijeenkomsten georganiseerd, te weten:
▪ 8 februari: vrijwilligersavond (Tjaarda) als dank voor de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers
▪ 10 juli: een gezamenlijk breed overleg (in De Koningshof) met een aantal andere besturen van
dorpsbelangen en wijkraden, samen met de gemeente Heerenveen, de FUMO en de Stichting
Geluidhinder met als onderwerp “overlast van de A32”.
▪ 9 oktober: een gezamenlijk overleg (in De Koningshof) met diverse verenigingen en comités in
Oranjewoud met als doel elkaar te versterken
▪ 28 november: een gezamenlijk overleg (in MFA De Spil in Skoatterwâld) met vertegenwoordigers van
wijkraad Skoatterwâld, Heerenveen-Midden en Kees den Otter in verband met voortgang op-en
afritten A32 waarin bevestigd werd dat rotondes de voorkeur hebben boven verkeerslichten. Kees
den Otter onderneemt hierin actie richting gemeente en Rijkswaterstaat.
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Overige bijeenkomsten:
Het bestuur dan wel een delegatie ervan bezocht in 2018 diverse bijeenkomsten of had op andere wijze
overlegmomenten met:
▪ Werkgroep Lanen, Caleidoscoop, Gemeente Heerenveen, Wijkagent Peter van Harten, Vergaderingen
Gemeenteraad/Commissies, Nieuwe Democratie/verkiezingen/Thematisch Raadsakkoord, Stichting
Geluidhinder, Participatieraad, aantal buurtbewoners
▪ 16 januari: presentatie Van der Valk (Paul van der Valk), locatie A32/Oranje Nassaulaan (Abe
Lenstrastadion)
▪ 17 januari: pitch Iepen Mienskipsfûns / subsidieverzoek Lanenproject
▪ 24 februari: receptie De Heidebloem ter gelegenheid van 150-jarig jubileum (Landgoed
Oranjewoud/De Koningshof)
▪ 28 februari: presentatie LF2018 in regio Heerenveen (Posthuis)
▪ 10 april: jaarlijkse bijeenkomst gemeente Heerenveen met Wijkraden en PB’s (Heerenveense School)
▪ 11 april: Themabijeenkomst gemeente Heerenveen over Duurzaamheid (Thialf)
▪ 21 april: Feestelijke onthulling kunstwerk “De Bolle fan Brongergea”
▪ 9 mei: Iepen Up Kafee / Iepen Mienskipsfûns (Neushoorn, Leeuwarden)
▪ 22 mei: presentatie Van der Valk (Matser), locatie Sportstad (Abe Lenstrastadion)
▪ 6 juni: afscheid wethouders Coby van der Laan en Siebren Siebenga (Proeftuin/Oranjewoudfestival)
▪ 25 juni: informatieavond (De Koningshof) over zonnewal aan de A32 ter hoogte van Oranjewoud en
Oudeschoot; presentaties van Staatsbosbeheer en van RooftopEnergy
▪ 1 september: uitleg/rondleiding geocaching route, Oranjewoud
▪ 17 oktober: gezamenlijk overleg gemeente Heerenveen, Rooftop en PB Oudeschoot i.v.m.
geluidhinder/zonnewal (MFA Skoatterhûs, Oudeschoot)
▪ 12 november: bijeenkomst gemeente Heerenveen “Energietransitie” (Abe Lenstrastadion)
▪ 22 november: bijeenkomst gemeente Heerenveen “Omgevingsvisie” (De Bokkesprong in Bontebok)
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Contacten met de gemeente
Periodiek heeft het bestuur overleg met onze dorpswethouder Hans Broekhuizen. Ook met Ruurdtje Anema
(wijkmanager), Hendrik Kromkamp (teamleider wijkteam) en meerdere ambtenaren is regelmatig contact. Een
overzicht van de onderwerpen waarover we met de gemeente hebben gesproken (zie ook voorgaande items):
AED, Koetshuis Anteagroep, overleg Lanenplan samen met Wetterskip Fryslân, actualisatie dorpsvisie,
zonnewal A32, Van der Valk-hotel, Donglust, gaswinning, glasvezel, renovatie Prins Bernhardweg (2020).
Communicatie
Informatie vanuit het bestuur van PB wordt verspreid via de website, de dorpskrant De Wâldknyn, de
Nieuwsflits of per mail. De digitale Nieuwsflits werd acht keer verzonden. De website wordt zeer regelmatig
(minimaal wekelijks) bijgewerkt met actueel nieuws, nieuwe agenda-items en bestuursverslagen. Daarnaast
maakt PB soms gebruik van Facebook om inwoners te informeren (o.a. agenda). Een enthousiaste redactie
verzorgt de dorpskrant, de Wâldkyn viel drie keer op de deurmat. Deze krant wordt onder de leden verspreid
en bevat actualiteiten in en rond het dorp en verhalen over historie en dorpsgenoten.
Aanwinsten voor het dorp
▪ Op 21 april 2018 vond de onthulling plaats van een nieuw kunstwerk ‘De Bolle fan Brongergea’. Het
kunstwerk is gemaakt door Rokus Greebe.
▪ In de zomer van 2018 is een nieuw bankje geplaatst op de hoek Koningin Julianalaan-Prins Bernhardweg.
▪ Digitale Nieuwsflits van Plaatselijk Belang Oranjewoud: aanmelding via onze website
http://www.oranjewoud-dorp.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
▪ Gezamenlijke activiteiten-kalender, via één centraal emailadres: activiteitenoranjewoud@gmail.com;
publicatie op website, Nieuwsflits en FB Oranjewoud-Dorp.
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Samen de dorpsgemeenschap vormgeven
Het dorp heeft een aantal actieve, betrokken inwoners die zich inzetten om met elkaar “De Mienskip” vorm en
inhoud te geven, hulde! Met regelmaat worden in Oranjewoud leuke activiteiten georganiseerd, naast de
bedrijvigheid vanuit het bestuur van PB zoals o.m.:
▪ Maandelijks op dinsdagochtend (De Koningshof): de Koffie-ochtend met wisselende activiteiten
▪ 24 februari: de vereniging “De Heidebloem” vierde geheel in stijl en in overeenstemming met haar traditie
een groot feest vanwege haar 150-jarig jubileum.
▪ 14 april: Rommelmarkt
▪ 26 mei: Pompeblêdfair
▪ 1 t/m 10 juni: het Oranjewoud Festival; in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 was dit een extra
speciaal festival met de duur van 10 dagen. Het dorpsontbijt op 3 juni voor de bewoners van Oranjewoud
was een groot succes.
▪ 13 t/m 15 september: dorpsfeest met als thema “Carnaval yn it wâld”, het was 41e editie
▪ 2 november: stamppotbuffet voor inwoners Oranjewoud m.m.v. duo Myla in De Koningshof
▪ 9 november: Pub-Quiz in De Koningshof
▪ 23 november: Wâldsterjûn, De Koningshof
▪ 30 november: Wâldster Strúntocht
▪ 31 december: kerstboomwerpen/carbidschieten
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
▪ Krukmanslaan is gerenoveerd.
▪ Samen met bewoners is met de gemeente overlegd om op de Koningin Julianaweg snelheidsbeperkende
maatregelen aan te brengen: 1. het aanbrengen van “30” op wegdek 2. pianobelijning ter hoogte van een
aantal kruisingen en 3. een wegversmalling tussen Irenelaan en Wilhelminaweg. Tevens zijn er op het
gedeelte tussen Tjaarda en het Springend Hert een aantal attentie- verhogende plateaus aangelegd.
Tenslotte is het fietspad (deel binnen bebouwde kom) veranderd in voetpad.
▪ Verlichting Cissy van Marxveldtlaan is aangepast.
Op-en afritten A32
Voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer door Heerenveen worden de op-en afritten van de A32
aan verbeterd. Zoals bekend heeft PB Oranjewoud in nauwe samenwerking met een van onze leden, Kees den
Otter, een belangrijke bijdrage gehad in een aantal oplossingen. Er vindt nog steeds overleg plaats om een
rotonde aan de westkant (afrit vanuit Leeuwarden) te realiseren in plaats van verkeerslichten.
Geluidhinder
Op initiatief van PB Oranjewoud werd op 10 juli een gezamenlijk breed overleg gehouden met een aantal
andere besturen van dorpsbelangen en wijkraden, samen met de gemeente Heerenveen, de FUMO en de
Stichting Geluidhinder met als onderwerp “overlast van de A32”. FUMO verzorgde een presentatie over het
meten en beoordelen van geluidhinder op rijkswegen. Als vervolg op dit overleg heeft PB Oranjewoud de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeschreven (brief 5 november) met het verzoek het 100 kmregime te laten gelden op het hele traject door Heerenveen. Op 12 december heeft de Minister IW
geantwoord. Op onze website www.oranjewoud-dorp.nl kunt u deze correspondentie nalezen.
Bouwactiviteiten:
▪ Bij de IJsclub Oranjewoud is een nieuw clubgebouw in aanbouw.
▪ De bouw van de 6 woningen van project Park Meerzigt is afgerond, woningen zijn inmiddels bewoond.
▪ Voor de gesloopte oude twee-onder-een-kapwoningen aan de Lollius Ademalaan zijn zes nieuwe tweeonder-een-kapwoningen woningen teruggekomen en bewoond.
▪ De gemeenteraad van Heerenveen koos op 21 januari 2019 voor een Van der Valk-hotel aan de oostzijde
van de A32, nabij Skoatterwâld/Oranjewoud.
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Beheer lanenstructuur
Een groot aantal bomen in het Parklandschap Oranjewoud bezit nog maar een matige vitaliteit. Het risico is
zelfs aanwezig dat de karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud zal verdwijnen. Plaatselijk Belang heeft het
initiatief genomen om – samen met de eigenaren van de lanen – een herstel-en beheerplan te maken voor de
komende 30 jaar. De beeldbepalende lanen zijn ook aangewezen in het Beschermd Dorpsgezicht. Het is voor
het eerst dat alle eigenaren in Oranjewoud zich gezamenlijk buigen over deze problematiek, samen met de
gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, provincie Fryslân en Plaatselijk Belang Oranjewoud. Inmiddels zijn
een tweetal onderzoeken in een afrondende fase: het historisch onderzoek is uitgevoerd door het bureau SB4
uit Wageningen en het inventarisatie onderzoek van de lanen (circa 10.000 bomen langs 40 kilometer laan)
door de Coöperatie Bosgroep Noordoost Nederland. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân
heeft een subsidie verstrekt van € 28.000 om het Lanenproject te realiseren. Dit geld is met name besteed aan
de inventarisatie van de lanen en de bomen en het historisch onderzoek.
Schoonmaak / dorpsverfraaiing
Het bestuur heeft oog voor details zoals het schoonmaken van diverse bankjes, borden etc. (schoonmaakactie
op 13 april), het plaatsen van een bankje (hoek Julianaweg/Bernhardweg), het laten plaatsen van
bloembakken, het laten vervangen/repareren van straatmeubilair, dit alles in goed overleg met onze
wijkbeheerder Hendrik Kromkamp.
Verplaatsen brievenbus
Meerdere inwoners en instanties hebben ons laten weten de huidige standplaats van de brievenbus aan de
Lollius Ademalaan geen goede plek te vinden. Ook politie en gemeente zijn van mening dat uit
verkeerstechnische overwegingen een andere locatie moet worden gezocht. Na afstemming met de gemeente
is als alternatieve locatie de hoek Elisabethlaan - fietspad Cissy van Marxveldtlaan uit de bus gekomen, direct
naast het straatnaambord Elisabethlaan met de inworpzijde aan het fietspad van de Cissy van Marxveldtlaan.
Omwonenden zijn geïnformeerd over de verplaatsing.
AED (Automated External Defibrillator)
Het bestuur heeft plaatsing van een AED in Oranjewoud onderzocht en dit onderwerp ook aangekaart bij de
gemeente. Echter, het realiseren van een AED is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar is een
maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners zelf. Naast de aanschafkosten (vanaf ca. € 1.500) zijn er
ook kosten voor het onderhoud van een AED en voor de jaarlijkse inspecties en bijscholingen. Ook dient de
vraag zich aan: wie bedient de AED en welke locatie (s) is geschikt én 24 uur per dag bereikbaar. Het bestuur
houdt dit onderwerp op de agenda.
Sport
Het bestuur is betrokken bij een eventueel beweegprogramma met als globale doelgroep inwoners van
Oranjewoud van 55-85 jaar. In aanloop hierop wordt een fittest georganiseerd (waarschijnlijk maart 2019) die
de gemeente in samenwerking met Sport Fryslân en het CIOS organiseert.
Opmerkingen vanuit het dorp
Vanuit het dorp bereiken ons diverse vragen en opmerkingen. Een aantal zaken waar we aandacht aan hebben
besteed: snelheid verkeer in diverse straten, rommel op de ijsbaan en verkeer Wilhelminaweg. Waar mogelijk
zet het bestuur zich in om zaken te verbeteren. Als u punten wilt inbrengen die verbetering nodig hebben, mail
naar pboranjewoud@gmail.com.

Oranjewoud, februari-maart 2019
Jaap Jongedijk, Rob Meijnen, Rein Soet, Peter Bijlsma, Jan de Haan, Louwina Wijma.
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