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

12 maart 2019, 20.00 uur
circa 75 belangstellenden, waaronder:
Jaap Jongedijk, Rein Soet, Rob Meijnen, Peter Bijlsma, Jan de Haan en
Louwina Wijma
Gemeente:
Wethouder Hans Broekhuizen, Ruurdtje Anema (wijkmanager) en Hendrik
Kromkamp (wijkbeheer)
en diverse raadsleden
Locatie:
De Koningshof
acties
1. Opening
Voorzitter Jaap Jongedijk opent de vergadering en is blij dat de zaal weer ruim vol zit met
betrokken leden en andere belangstellenden. Speciaal welkom voor Berber van der Krieke van
Sport Fryslân (fittest) en Martinus Wijma (presentatie na de pauze over ‘Gasloos wonen, hoe
doe je dat?’).
Toelichting Fittest (zie Jaarplan, agendapunt 7).
Jan de Haan geeft in een korte inleiding aan dat PB met het oog op het bevorderen van de
sociale cohesie in het dorp het initiatief heeft genomen om ‘meer bewegen voor ouderen’ te
organiseren. In verband met verplichtingen elders later op de avond van projectmedewerker en
coördinator fittesten Berber van der Krieke van Sport Fryslân, volgt haar toelichting op de
concrete plannen aan het begin van de agenda:
▪ De Fittest vindt plaats op woensdag 24 april van 15.00-20.00 uur, locatie Scoutinghiem
in Oranjewoud
▪ De fittest is gratis
▪ De fittest is onderdeel van het gemeentelijke project “Scoren voor Gezondheid”
▪ De fittest is bedoeld voor inwoners van Oranjewoud van 55-85 jaar
▪ De fittest is een check van de gezondheid met daaraan gekoppeld een advies op maat
welke mogelijkheden er zijn om te bewegen
▪ De bedoelde doelgroep ontvangt per brief een persoonlijke uitnodiging met daarin een
duidelijke uitleg hoe men zich kan aanmelden
▪ Na aanmelding ontvangt men de indeling met een tijdstip
Tot slot: om de fittest goed en vlot te laten verlopen, zijn er vrijwilligers nodig; deze kunnen
zich melden bij het bestuur van PB.
2. Notulen jaarvergadering 13 maart 2018.
Met dank aan de notulist worden de notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018.
In de Wâldknyn 2019-1 is het uitgebreide jaarverslag van Plaatselijk Belang gepubliceerd. Het
jaarverslag was ter vergadering in print beschikbaar en wordt per pagina doorgenomen. De
volgende opmerkingen werden gemaakt:
▪ Jaap Jongedijk meldt dat hij inmiddels geen ad-interimvoorzitter meer is, maar dat hij in
overleg met de overige leden van het bestuur tot voorzitter is benoemd.
▪ Naar aanleiding van diverse (feestelijke) activiteiten vraagt de heer Osinga of er ook een
dorpsvlag is die tijdens de festiviteiten gehesen kan worden. De voorzitter antwoordt
dat een voorstel daartoe (vlag met wapen) 2 jaar geleden tijdens de ALV onvoldoende
draagvlak had. Desalniettemin is het bestuur bereid te onderzoeken of het voorstel om Bestuur PB
een dorpsvlag in te voeren alsnog kans van slagen heeft.

acties
▪ Met betrekking tot snelheidsbeperkende maatregelen op en bij de Koningin Julianaweg
merkt de heer Jurre Georgius op dat deze helaas nog niet het gewenste effect hebben.
De suggestie om de randen van wegversmalling wit te schilderen zodat deze beter
zichtbaar zouden zijn wordt doorgespeeld aan de gemeente.
Gemeente
▪ Kees den Otter meldt de laatste stand van zaken ten aanzien van de reconstructie van
de op-en afritten van de A32. Overleg met Rijkswaterstaat (rotonde westkant dan wel
verkeerslichten) is nog gaande maar er zit helaas weinig schot in de zaak. Planning van
de reconstructie ter hoogte van de Nassaulaan wordt één jaar doorgeschoven.
▪ Na de afwijzende reactie van de Minister IW de maximumsnelheid op (delen van) de
A32 niet naar 100 km te verlagen, laat PB de problematiek geluidhinder A32 (voorlopig)
rusten.
▪ Klaas Lycklama à Nijeholt vraagt naar stand van zaken van het project Lanen. Namens PB
meldt Rob Meijnen dat zodra de onderzoeken in kader van het Lanenplan zijn afgerond, Bestuur PB
deze t.z.t. worden gepubliceerd op de website.
4. Het woord is aan wethouder Broekhuizen:
De wethouder heeft een aantal mededelingen van gemeentezijde. Tevens beantwoordt hij een
aantal vragen uit de zaal.
Van der Valk hotel
De wethouder meldt dat de Gemeenteraad in januari 2019 gekozen heeft voor de locatie
Skoatterwâld/Oranjewoud. De initiatiefnemer (Paul van der Valk) moet nu de plannen op tafel
leggen. De gemeente gaat daarna actief in gesprek met de wijk/dorp, verwacht wordt dat dit
Gemeente
voor de zomer plaatsvindt.
Zonnewal langs A32
Plannen van Staatsbosbeheer, vergunning aangevraagd, bezwaartermijn loopt nog. Relatie met
geluid(hinder) wordt meegenomen in de bezwaren.
MTB-route
Gekoppeld aan de uitwerking van de zonnewal langs de A32 wordt ook onderzocht of er in dit
gebied ook een MTB-route kan worden aangelegd (tevens ter ontlasting van het
Woutersbergje).
Koetshuis (Woudoord)
Eigenaar Antea wil villa Woudoord renoveren en verbouwen tot conferentie-oord, ook tuin
wordt in plannen meegenomen. Het Koetshuis past niet in deze planontwikkeling, reden voor
Antea om het Koetshuis af te breken. De gemeente ondersteunt de plannen van Antea. Plannen
liggen nu ter inzage. Op de vraag uit de zaal of er een koper is voor het Koetshuis, moest de
wethouder het antwoord schuldig blijven.
Meerzigt/Julianaweg
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de weg van en naar Meerzigt een uitrit is? De wethouder
zoekt dit uit. Terugkoppeling vindt plaats via de website van PB en/of het verslag van de ALV.
Gemeente
Verlichting in dorp
Vanuit de zaal worden paar opmerkingen gemaakt dat het dorp hier en daar (te) schaars
verlicht is. De wethouder meldt dat een aantal straatlantaarns uit kostenoverwegingen c.q.
duurzaamheid is gedoofd. Dit was destijds afgestemd met PB naar aanleiding van een
fietsrondje door het dorp. De wethouder biedt aan om een dergelijk fietstochtje met PB
Bestuur PB
opnieuw te organiseren en vraagt PB hierop terug te komen.
Weiland naast Emmalaan
De wethouder meldt desgevraagd dat er absoluut geen sprake is van woningbouw op het
weiland naast de Emmalaan nu dit stuk grond recent een nieuwe eigenaar heeft gekregen.
Reconstructie op-en afritten A32
Als aanvulling op hetgeen Kees den Otter reeds heeft gemeld, bericht de wethouder dat een
concrete planning voor de uitvoering van het werk bij de Nassaulaan lastig te geven is
(2022/2023) want de focus ligt momenteel op de uitvoering van de reconstructie bij de K.R.
Poststraat.
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Het uitstel van één jaar heeft als voordeel dat ten aanzien van de keuze voor een rotonde dan
wel verkeerslichten aan de westzijde nog een paar details kunnen worden uitgewerkt. Wel
moet 2e helft 2019 een definitief besluit daarover vallen. De wethouder zegt toe dat de
gemeente zorgvuldig zal communiceren tijdens de uitvoering van dit proces.
Parkeren in berm Cissy van Marxveldtlaan
De heer Jurre Georgius vraagt of de gemeente het parkeren in de berm van de Cissy van
Marxveldtlaan tijdens de voetbalwedstrijden van SC Heerenveen kan verbieden? De wethouder
vindt dit geen goed idee want een verbod moet je handhaven en daarop heeft de gemeente
juist bezuinigd. Ook het plaatsen van paaltjes om het parkeren onmogelijk te maken wijst de
wethouder van de hand om reden dat het maaien van de berm dan zeer lastig wordt. De
wethouder is van mening dat deze overlast moet worden aangekaart bij de voetbalclub zelf.
Hij zal zelf het initiatief daartoe nemen.
Krukmanslaan
PB heeft een aantal klachten aan de gemeente doorgespeeld over te hard rijden op de nieuw
geasfalteerde Krukmanslaan. De wethouder verklaart hierover zeer verbaasd te zijn, het is
immers een straatje voor bestemmingsverkeer. Volgens Janny Klein passeren ook vrachtwagens
(bevoorradingsverkeer Tjaarda) de Krukmanslaan, mogelijk om de wegversmalling/sluis in de
Koningin Julianaweg te omzeilen? In de Krukmanslaan geldt een verbod voor vrachtverkeer, de
wethouder geeft aan hierover in contact te treden met Tjaarda. Tot slot volgt de toezegging van
de wethouder om in de Krukmanslaan metingen te verrichten, deze zullen medio dit jaar
plaatsvinden.
Koningin Julianaweg
Naar aanleiding van de eerder gestelde vraag over de veiligheid van de snelheidsbeperkende
maatregelen – met name de sluis – stelt de wethouder voor dat dit in afstemming met PB
wordt aangepakt. Te denken valt aan verlichting of witgeschilderde banden van de
boomvakken. Verder wederom snelheidscontroles organiseren, opnemen met de politie.
Prins Bernhardweg
Renovatie vindt plaats in 2021, de plannen worden volgend jaar (2020) concreet gemaakt. In de
plannen is behoud van het fietspad opgenomen.
Dorpsvisie/Omgevingsvisie
De wethouder meldt dat de gemeente bezig is met het maken van een Omgevingsvisie, dit
heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Een
Omgevingsvisie is een Dorpsvisie-in-het-groot. De gemeente wil graag in gesprek met de
bewoners over ‘de omgeving’, voor Oranjewoud vindt deze Dialoogsessie plaats op donderdag
14 maart, de wethouder roept de aanwezigen op aan dit dorpen-gesprek deel te nemen.
Uitkomsten kunnen zeker ook worden gebruikt voor een nieuwe dorpsvisie voor Oranjewoud.
Nederland Schoon
De gemeente Heerenveen is deelnemer aan de pilot “Nederland Schoon” waarvan de
Landelijke Opschoon Dag op zaterdag 23 maart een onderdeel is. Deze dag heeft als doel met
gezamenlijke acties het zwerfvuil in eigen omgeving op te ruimen. De wethouder roept op om
met elkaar in actie te komen: nuttig èn gezellig bovendien.
AED
Ruurdtje Anema meldt dat de gemeente nader zal onderzoeken of het organiseren van
cursussen gezamenlijk voor meerdere PB’s kan plaatsvinden, dit in samenwerking met “Fryslân
Hartveilig”.
5. Financiën
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn 2019-1)
Penningmeester Rein Soet geeft een toelichting op het financieel verslag, met name de
ontvangen gelden van het Iepen Mienskipsfûns ten behoeve van het Lanenproject. Jaap van der
Zee suggereert de financiën van de Lanen in een gescheiden boekhouding bij te houden en te
presenteren. Dit is wel overwogen aldus de penningmeester, maar op advies van de
kascontrolecommissie zijn deze gelden wel in de reguliere exploitatie van de Vereniging van
Plaatselijk Belang Oranjewoud opgenomen.
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De heer Jurre Georgius vraagt wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het project Lanen? Dit is
de gezamenlijke Werkgroep Lanen (Staatsbosbeheer, de gemeente Heerenveen, de Bosgroep,
de provincie Fryslân en PB). Waar het gaat om verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het
historisch onderzoek, dan is de gemeente Heerenveen de concrete opdrachtverlener en niet
PB. De concrete bijdrage van PB aan dit project is nu € 3.000 waarbij de penningmeester wel
aantekent dat in een volgend jaar zeer waarschijnlijk wederom een bijdrage van PB zal worden
gevraagd.
Janny Klein merkt op dat ze een opsomming van de eigendommen van PB en de afschrijving
daarvan in het financieel verslag mist. Weet het dorp over pakweg 20 jaar nog dat er
eigendommen zijn, zo vraagt zij zich hardop af. Dit zou dan o.a. gaan om een bruggetje en een
aantal banken. De penningmeester wijst erop dat deze betreffende zaken weliswaar zijn
bekostigd door PB, doch dat PB geen opstalrechten heeft, de grond waarop de zaken staan is
niet in eigendom bij PB. De penningmeester zegt toe e.e.a. uit te zoeken.
PB
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie Martin de Jong en Lolke Eijzenga geeft bij monde van Martin de Jong
aan dat men ‘de boeken’ heeft gecontroleerd en in orde bevonden, maar wel met name het
Lanenproject nader heeft onderzocht. Zo vraagt de kascontrolecommissie zich af of PB als
aanvrager van de subsidie van It Iepen Mienskipsfûns tevens risicodrager is voor het ontvangen
bedrag (zou na enig optellen en aftrekken uiteindelijk gaan om 17.000 euro).
Decharge van het bestuur
Met het advies om voor dit bedrag een schriftelijke dekking te regelen (bij de eigenaren?) en
het advies om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, wordt het bestuur
decharge verleend.

PB

Voorstel contributieverhoging naar € 7,50 per jaar
Het advies van de kascontrolecommissie om de contributie van € 5,00 te verhogen naar € 7,50
per jaar wordt overgenomen. Deze contributieverhoging gaat direct met ingang van 2019 in.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Aftredend kascommissielid is Martin de Jong. Willem Donker wordt als nieuw kascommissielid
benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Voorzitter Jaap Jongedijk is aftredend maar herkiesbaar en wil de rol van voorzitter blijven
vervullen. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd. Bestuurslid Rob Meijnen is aftredend en stelt
zich niet herkiesbaar.
Als eerste zwaait wethouder Broekhuizen het vertrekkende bestuurslid lovende woorden toe.
Namens de gemeente overhandigt hij een theaterbon voor 2 personen.
Voorzitter Jaap Jongedijk memoreert het zeer welwillende karakter van Rob, die altijd bereid
was de handen (ook letterlijk) uit de mouwen te steken. Als dank voor zijn inzet ontvangt Rob
een dinerbon en een fraai boeket bloemen.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd kandidaat-bestuursleden te presenteren om zo in de twee
bestuursvacatures te voorzien. Er hebben zich evenmin (tegen-)kandidaten gemeld.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2019
Het bestuur vertelt over een aantal voorgenomen activiteiten voor het dorp Oranjewoud. Zie
ook De Wâldknyn 2019-1. Opmerkingen naar aanleiding van dit Jaarplan:
▪ Op suggestie van de heer Van der Tempel zal ook het bestuur van PB worden
uitgenodigd om aan te schuiven bij de door de wethouder aangekondigde gesprekken
door de gemeente met buurtbewoners inzake komst Van der Valk-hotel.
▪ Ontwikkelingen rond Donglust zijn onbekend

PB
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8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
In verband met afwezigheid van wijkagent Peter van Harten zijn een aantal politie-incidenten
van 2018 schriftelijk gemeld: 5x diefstal, 7x ruzie, 3x burenruzie, 1x fietsdiefstal, 3x overlast
jeugd, 5x vernieling, 6x verward persoon, 18x verdachte situatie en 6x loslopende dieren.
▪ De heer Sies Siebenga maakt melding van een ‘verweesde’ groene damesfiets die sinds
lange tijd gestald staat in het dorp, …..is er een eigenaar bekend?
▪ De heer Henk Kok wijst op het jubileumboek van de 100-jarige vereniging “De
Heidebloem” dat à € 38,00 verkrijgbaar is
▪ De heer Jurre Georgius is van mening dat de makers van de dorpskrant “De Wâldknyn”
een groot compliment verdienen, waarop de zaal een groot applaus laat horen.
9. Presentatie Martinus Wijma “Gasloos wonen, hoe doe je dat?”
Na de pauze geeft Martinus Wijma (samen met bestuurslid Louwina woonachtig in het
Passiefhuis aan de Tolhuisweg 21) een presentatie over duurzaamheid, klimaatveranderingen,
energiebesparing en over de mogelijkheden van aanpak over ‘gasloos wonen’.
10. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun komst en de inbreng sluit Jaap Jongedijk de vergadering.
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