Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 28 januari 2019, 18.30 uur (bij Louwina, Tolhuisweg 21)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Rob Meijnen, Louwina Wijma
Acties
1. Opening-Aanvullingen op de agenda
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
a. N.a.v. uitrukken brandweer op oudejaarsdag: was een autobrandenbrand aan de Cissy van
Marxveldtlaan waarbij rook richting de snelweg ging. Brand brak uit ver na afloop van de
activiteiten op veldje nabij ijsbaan; de organisatoren hiervan beraden zich overigens op een
andere invulling van oudejaarsdag.
b. Reactie op notulen overleg PB met besturen: beantwoord en afgehandeld
c. Mail van Sport Fryslân inzake te organiseren fittest: voorbereidend gesprek op 6 februari,
nadere info ontbreekt echter nog ondanks actie(s) Peter. Jaap en Rein zijn eventueel
beschikbaar op 6 februari.
3. Verplaatsen brievenbus
Naar aanleiding van een mail heeft Jaap de heer Eilander gesproken over eventuele verplaatsing. Rein
zal contact opnemen met de gemeente om verplaatsing in gang te zetten.
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4. Geluidhinder
Reactie ontvangen van de Minister IW op brief PB inzake geluidhinder op A32. Beide documenten
staan inmiddels op website. In haar antwoord refereert de Minister aan WHO-rapport; n.a.v. een
Kamermotie volgt een nader onderzoek. We blijven dit volgen. Zie ook punt 13.
5. AED
Peter heeft info verzameld over AED, o.a. EHBO-cursussen door het Rode Kruis.
En opnieuw vragen over een AED die in Oranjewoud wordt gemist. Besloten wordt tijdens de ALV op
12 maart a.s. de leden te informeren over de stand van zaken en de leden te vragen mee te
helpen/mee te denken een AED in Oranjewoud te realiseren.
6. Julianaweg:
Geen bijzonderheden.
7. Gaswinning
Geen bijzonderheden.
8. A32
Geen bijzonderheden. We houden contact met Kees den Otter hierover.
9. Van der Valk
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2019 gekozen voor scenario 1, d.w.z. dat aan de oostzijde van de
A32 een Van der Valk-hotel mag worden gerealiseerd.
10. Beheer Lanen
Rob heeft diverse stukken doorgestuurd naar het bestuur; de inventarisatie van de bomen en lanen en
het historisch onderzoek zitten in een afrondende fase. Namens de Werkgroep Lanen heeft Jochem
Liemburg alle landeigenaren weer geïnformeerd over de voortgang van het Lanenplan. De Werkgroep
Lanen functioneert onder verantwoordelijkheid van PB, waarbij Jochem Liemburg (na zijn aftreden als
voorzitter PB) vanwege zijn ervaring en deskundigheid lid gebleven is van deze Werkgroep Lanen.
Besloten wordt dat bij iedere vergadering van de Werkgroep Lanen tenminste één bestuurslid van PB
aanwezig moet zijn. Vanuit PB hebben Rein, Rob en Jaap zitting in de Werkgroep Lanen.

v.k.a.
ALV 12 maart
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Werkgroepleden zullen info inwinnen over mogelijkheden verzekeringen m.b.t. afdekken
(aansprakelijkheids-)risico.
11. Vrijwilligersavond 14 februari 2019
Opgave is voorlopig nog wat mager. Peter stuurt een herinneringsmail.
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12. Dorpsvisie Oranjewoud
Mede n.a.v. een gemeentelijke bijeenkomst voor wijken en dorpen in Bontebok over de nieuw te
maken Omgevingsvisie (nov.2018, Rein en Louwina waren hier aanwezig) stelden wij onszelf de vraag:
hoe verhoudt deze gemeentelijke Omgevingsvisie zich met ons voornemen de Dorpsvisie Oranjewoud
te actualiseren? Omdat meerdere PB’s zich met die vraag bij de gemeente meldden, adviseert de
gemeente om voor Dorpsvisie dezelfde thema-indeling te hanteren als voor de Omgevingsvisie.
Op de ALV van 12 maart de leden hierover informeren en nu alvast meenemen in Nieuwsflits en
website.
Voor de Omgevingsvisie organiseert de gemeente een aantal dialoogsessies voor een deelgebied van
Heerenveen, waarbij Oranjewoud is ingedeeld bij de naburige dorpen. De eerste dialoog-metinwoners-van-deze-dorpen vindt plaats op donderdag 14 maart a.s.
Tijd en locatie worden nog bekendgemaakt.
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13. Rooftop / Zonnewal A32
Via de gemeente werd PB geïnformeerd over de zonnewal aan de oostzijde van de A32. Namens
Staatsbosbeheer heeft Rooftop hiervoor nu vergunning aangevraagd bij de gemeente. Daarnaast
speelt het initiatief van PB Oudeschoot om een zonnewal aan de westzijde te combineren met
maatregelen tegen geluidhinder van de A32, ook PB Oranjewoud is hierbij betrokken. Blijven volgen.
14. Voorzitter/vacature bestuur
Wederom passeren een aantal namen de revue. Jaap en Rein nemen het op zich om deze mensen te
benaderen om zitting te nemen in het bestuur.
Jaap geeft aan dat hij niet meer ‘interim-voorzitter’ wil zijn: vanaf nu is Jaap voorzitter. Waarvan acte.
15. Oranjewoud Samen
Op 18 januari zijn de flyers voor de stamppot-avond op 1 februari a.s. huis-aan-huis verspreid. Er zijn
circa 25 aanmeldingen.
16. Algemene Leden Vergadering 12 maart 2019
Alle documenten worden besproken en hier en daar aangevuld. Opmerkingen kascommissie worden
meegenomen naar ALV. Actielijst ALV besproken. Jaarverslag op 12 maart in beperkte oplage
uitreiken/op tafel? Dan kan PowerPointpresentatie korter.
Vooroverleg met gemeente: Jaap en Louwina.
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17. Verslag en actielijst bestuursvergadering 13 december 2018.
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
18. Website/Nieuwsflits/Wâldknyn
Input naar Louwina.

Allen

19. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
Volgende vergadering: dinsdag 5 maart 2019 bij Jan de Haan, Kon.Julianaweg 73, 13.30 uur.
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