Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 9 april 2019, 19.30 uur (bij Peter, Prins Bernhardweg 28)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Louwina Wijma
Acties
1. Opening-Aanvullingen op de agenda
Besloten wordt verslag en actielijst van de vorige bestuursvergadering(en) (nu agendapunt 14)
eerst te bespreken. Peter zal e.e.a. voortaan aan het begin van de vergadering agenderen.
14. Notulen
a. Bestuursvergadering 28 januari 2019 (vorige keer slechts deels besproken):
Met kleine wijziging bij agendapunt 10 (Werkgroep Lanen) vastgesteld.
b. Bestuursvergadering 5 maart 2019:
Vastgesteld.
c. Actielijst
Besproken en bijgewerkt.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Nederland Schoon/schoonmaakactie door bestuur PB op 26 maart: geslaagde middag.
Positieve reacties inwoners ontvangen. Bij deze schoonmaakronde werd geconstateerd dat
een van de bankjes bij het parkeerterrein Tjaarda’s Laan niet meer in goede staat verkeert. Jan
meldt dat wijkbeheer dit bankje zal vervangen.
b. Onderhoudsplan verhardingen: betreft verhardingen en onderhoud wegen van hele gemeente
Heerenveen. Voor Oranjewoud staan Krukmanslaan (slijtlaag-2019) en Prins Bernardweg
(onderhoud-2021) vermeld. Gemeente zorgt in dezen voor communicatie naar bewoners.
c. Vragenlijst Energietransitie: gepubliceerd op website.
d. Vraag Energietransitie Ruurdtje: PB Oranjewoud ziet af van deelname. Louwina informeert
Ruurdtje.
e. Bloembollen Prins Bernhardweg: PB heeft al eerder aangegeven bloembollen alleen op
centrale plaatsen in het dorp wenselijk te vinden. Beleid hierin nogmaals onder aandacht
brengen in e.v. Wâldknyn.
f. Bloembakken Prins Bernhardweg: de door wijkbeheer beschikbaar gestelde bloembakken
hebben afwijkende maat en passen niet om de lantaarnpalen van de Prins Bernhardweg.
Alsnog in overleg met wijkbeheer onderzoeken of er een ‘passende’ oplossing is.
g. Mail van Van Veldhoven inzake ‘vreugdevuur’: in contact treden met organisatoren
h. Actiepunten Anteagroep inzake Wilhelminaweg
i. Verslag Dialoog Omgevingsvisie 14 maart 2019 (staat op website)
j. Nieuwsbrief Omgevingsvisie (www.mijnkijkopheerenveen.nl) (staat op website)
k. Toelichting delegatie Stichting Belvedère Oranjewoud op Beleidsplan: t.z.t. datum vaststellen
na 1 mei
3. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân (24 april)
Uitnodigingsbrieven worden binnenkort verwacht. Oproep vrijwilligers om bij fittest te helpen
publiceren op website en Nieuwsflits. Bestuur PB is beschikbaar.
4. AED
Peter heeft aantal zaken uitgezocht: aanschaf AED zou rond € 1.700 kosten en cursus (3 uur) voor 10
personen kost € 75. Bestuur besluit tot aanschaf over te gaan. Peter onderneemt verder actie, o.a.
afstemming met bewoners beoogde locatie.
5. Gaswinning
- Agenda gasoverleg 25 maart
- Start uitvoer bouwkundige opname gasveld Langezwaag
- Informatieavond bouwkundige opname 4 april
6. A32
Update (per mail) van Kees den Otter besproken.
Naar aanleiding van een presentatie over de A32 in de commissie ROM op 1 april waarin ook het
noordelijke kruispunt Oranje Nassaulaan wordt benoemd, wordt contact gelegd met Kees den Otter.
Wordt vervolgd.
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Acties
7. Verplaatsen brievenbus
Ondanks eerdere afstemming met de gemeente stuit de beoogde plek bij de gemeente alsnog op
verkeerstechnische bezwaren. Rein contact wijkmanager Ruurdtje hierover. Bestuur PB is van mening
dat gemeente verantwoordelijk is voor communicatie ingeval er alsnog een andere locatie wordt
gekozen.
8. Rooftop
Mail d.d. 8 april 2019 Anton van Veldhoven inzake besluit omgevingsvergunning zonnewal.
9. Oranjewoud Samen
Aanschaf AED + organiseren cursus.
10. Dorpsvisie Oranjewoud
Tijdens de ALV van 12 maart hebben zich aantal vrijwilligers opgegeven om mee te denken over de
nieuwe Dorpsvisie. Zij worden uitgenodigd/geattendeerd op e.v. gemeentelijke dialoogsessie
Omgevingsvisie op 14 mei (locatie nog onbekend).
11. Vacature(s) bestuur Plaatselijk Belang
Potentiële kandidaat ziet ervan af. Twee nieuwe potentiële kandidaten worden benaderd.
12. Algemene Ledenvergadering 12 maart 2019 - evaluatie
a. Concept notulen: besproken en aangevuld
b. Aanleveren stukken Wâldknyn: voortaan alleen pdf
c. Uit te werken punten worden verwerkt in actielijst
13. Beheer Lanen
Inventarisatie bomen en historisch onderzoek: afgerond.
SB4 heeft opdracht gekregen een Visiedocument op te stellen.
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid nader onderzoeken.
14. Notulen en actielijst
Zie eerder in dit verslag.
15. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
Input naar Louwina; deadline Wâldknyn is 15 mei. Jaap maakt concept voor kopij Mededelingen
bestuur (o.a. beleid bloembollen).
16. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
a. Datum volgende bestuursvergadering: 13 mei bij Jaap (NB: wordt door voortschrijdend inzicht
6 mei)
b. Datum afscheidsetentje Rob: 3 mei, 19.00 uur, Tjaarda. Rein maakt reservering.
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