Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 5 maart 2019, 13.30 uur (bij Jan, Koningin Julianaweg 73)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Rob Meijnen, Louwina Wijma
Acties
1. Opening-Aanvullingen op de agenda
Jaap opent de vergadering met het melden van een aantal reacties n.a.v. het interview in de
Heerenveense Courant, o.a. bewoners over het te snel rijden op de Krukmanslaan (zie ook 2g)
en de kaatsvereniging “De Pompebledden” n.a.v. de opmerking van Jaap over het missen van
een dorpshuis in Oranjewoud. Wordt vervolgd.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
a. Mail 08-02-2019 suggestie; deze foto uit de Leeuwarder (Trijn Hooghiem)
b. Mail 10-2-2019 Koetshuis Woudoord aan de Brouwerslaan 51 (bewoonster Altenalaan): Peter
zal reactie sturen
c. Mail 11-02-2019 1e bijeenkomst Omgevingsvisie gem.Heerenveen 14 maart (J. Stegeman,
Projectleider Omgevingsvisie Heerenveen) + Mail 01-03-2019 bijeenkomst 14 maart /
Informatiesheets Oranjewoud: datum tijdens ALV 12-3 extra vermelden/bestuur zal 14-3 acte
de presence geven
d. Mail 18-02-2019 Beleidsplan 2019-2024 Stichting Belvedère Oranjewoud, (J. de Boer): gedegen
en goed uitgewerkt plan, Peter zal reactie sturen en suggestie plan eens toe te lichten in een
bestuursvergadering van PB
e. Mail 21-02-2019 Uitnodiging bezoek wedstrijd SC Heerenveen veen in Gouden Plak skybox, 2
plaatsen opgegeven “Peter”
f. Interview Jaap in de Heerenveense Courant maand februari 2019: prachtig interview; n.a.v.
interview aantal reacties binnengekomen, zie hierna

v.k.a.
Peter

v.k.a.
v.k.a.
Peter

Jaap en?

g. N.a.v. interview in de HC (zie hierboven) zijn zowel Jaap als Peter gebeld door bewoners van de
Krukmanslaan. Het nieuwe asfalt nodigt kennelijk uit tot hard rijden, de bewoners spreken van v.k.a.
een ‘racebaan’. De gevraagde mail hierover is nog niet door PB ontvangen.
h. Mail 01-03-2019 hebben we nog tips/ tops voor R. Anema? (Louwina) “ga zo door!”

Louwina

i.

Peter

Mail 4-3-2018 ALV-eind maart 2020? (A. Liemburg): in najaar 2019 bekijken, Peter stuurt
reactie

3. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân
Melding gemaakt in Nieuwsflits van fittest in april, helaas was nog geen definitieve datum bekend/nog Jan
geen definitief groen licht over locatie. Jan onderneemt actie.
4. AED
Aantal tips uit het dorp worden nader onderzocht.

Rein/Peter

5. Gaswinning
Mail van de gemeente inzake afhandeling mijnbouwschade.

v.k.a.

6. A32
Helaas nog geen concrete vorderingen. Wordt vervolgd.
7. Van der Valk
Geen bijzonderheden.

Acties
8. Beheer Lanen
Eind maart e.v. vergadering. Bedoeling is nu een visiedocument op te stellen. Kosten: € 20.000. Het is
nog niet duidelijk wie kosten draagt/dragen.
9. Brievenbus verplaatsen
Verzoek tot verplaatsing ligt inmiddels bij de gemeente.
10. Julianaweg
Geen bijzonderheden.
11. Geluidshinder
Gen bijzonderheden.
12. Rooftop
Zienswijze van aantal ‘verontruste inwoners Oudeschoot’
13. Vrijwilligersavond 14 februari 2019
Opgave was al mager, opkomst was teleurstellend. T.z.t. bekijken hoe dit een volgende keer aan te
pakken.
14. Oranjewoud Samen
Stamppotavond van vrijdag 1 februari was weer geslaagde avond, circa 50 mensen zijn aangeschoven.
Voor een volgend stamppot-seizoen overwegen niet twee maar één stamppot-avond te organiseren.
15. Dorpsvisie/Dorp Oranjewoud
Zie ook 2c; bij ALV zal intekenlijst door zaal rouleren om leden te vragen mee te willen denken voor de
nieuw te maken Dorpsvisie.

v.k.a.

Peter

16. Nieuw bestuurslid PB Oranjewoud
Aantal gesprekken zijn gaande.
17. Algemene Leden Vergadering 12 maart 2019
Concept-presentatie wordt doorgenomen en hier en daar gewijzigd.
Lijstje met aantal punten van vooroverleg met wijkmanager Ruurdtje Anema (5 maart ochtend)
besproken om mee te geven aan de wethouder. Toevoegen: Donglust, Krukmanslaan en Prins
Bernhardweg.
Rein zal aantal stukken laten printen om tijdens ALV uit te reiken aan aanwezigen.
Tevens formuliertjes maken met vraag emailadressen op te geven.
Afgesproken om op di 12-3 om 16.00 uur in De Koningshof alle apparatuur te testen. Jan neemt
beamer en scherm mee en Peter neemt laptop mee.

Louwina
Louwina
Rein
Rein/Louwina
Jan/Peter

18. Bestuursverslagen
18a: Verslag en actielijst bestuursvergadering 13 december 2018: vastgesteld
18b: Verslag en actielijst bestuursvergadering 28 januari 2019: slechts gedeeltelijk besproken, wordt
doorgeschoven naar volgende vergadering

Peter

19. Website/Nieuwsflits/Wâldknyn
AVG van PB Oranjewoud is inmiddels op website geplaatst.
20. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
Net als vorig jaar houdt bestuur PB een schoonmaakronde door dorp (banken en borden). Nu tevens in
kader van landelijke actie Nederland Schoon. Als datum wordt dinsdag 26 maart afgesproken, 13.00
uur bij Rob. Na afloop c.q. ’s avonds afscheidsetentje Rob bij Tjaarda, vanaf 18.00 uur.
Allen
Volgende vergadering: dinsdag 16 april 2019 bij Peter Bijlsma, Prins Bernhardweg 28, 19.30 uur.
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