Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 6 mei 2019, 19.30 uur (bij Jaap, Sophia Hedwiglaan 15)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Jan de Haan, Peter Bijlsma, Rein Soet, Louwina Wijma
Acties
1. Opening-Aanvullingen op de agenda
Documentatie Oranjewoud Festival bespreken bij agendapunt 12 (website etc.)
2. Verslag bestuursvergadering 9 april 2019: vastgesteld
Actielijst: bijgewerkt
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail Gemeente Heerenveen/Nieuwsbrief Klaverblad
b. Mail PB Mildam (Wiebe Nijlunsing) inzake medeondertekenen gezamenlijke brief aan College
B&W inzake a. overlast damherten en b. forse houtkap in Oranjewoud: aangegeven dat Jaap
namens PB Oranjewoud zal medeondertekenen
c. Mail A. van Veldhoven over gezamenlijke brief over damherten en houtkap
d. Mail Renata de Wit en Hendrik Gorter: aanvraag voetbalnetten; vorige netten zijn zoekgeraakt,
Jaap doet poging wederom voetbalnetten te regelen
e. Mail gemeente Heerenveen inzake aanleg glasvezel (witte gebieden)
f. Mail gemeente Heerenveen inzake bewonersbrief slijtlaag Krukmanslaan
g. Mail gemeente Heerenveen inzake 2e dialoogsessie Omgevingsvisie op 14 mei in Katlijk; bericht
staat inmiddels op website (aanmelden gewenst), Jan, Rein en Louwina zullen deze
bijeenkomst bijwonen; persoonlijke uitnodiging aan inwoners (inclusief informatieve brochure)
is huis-aan-huis bezorgd.
h. Mail inzake declaratie eventuele kosten gastsprekers koffie-ochtend: akkoord
i. Verzoek declaratie vergaderkosten: akkoord
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4. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân (24 april)
Fittest was groot succes, positieve reacties van circa 65 deelnemers. Jan zal Berber (Sport Fryslân)
Jan
benaderen over vervolg, bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij bestaande wandelgroepen? Hiertoe heeft
Sport Fryslân overzicht sportaanbod opgesteld, tevens rol voor buurtsportcoach Menco van der Weg?
Bestuur stelt voor een 2e fittest te houden voor al diegenen die nu verhinderd waren (o.a. vanwege de
paasvakantie) en voor de bewoners aan de westkant van A32 zoals Altenalaan, Appelhof,
Brouwerslaan, Van der Sluislaan, Túnkerij, Tolhuisweg, Julianalaan (deels) en Wilhelminalaan (deels).
Concept-tekstbijdrage Wâldknyn: Louwina geeft kleine aanpassingen door aan Ingrid Struijk.
5. Brievenbus
Na overleg met gemeente zal brievenbus worden verplaatst van Lollius Ademalaan naar Cissy van
Marxveldtlaan (ter hoogte van ‘bushalte’).
6. Oranjewoud Samen/AED
Peter heeft AED besteld. Contacten met familie De Ruijter en installatiebedrijf Hoekstra lopen.
Verwachting is dat eind mei e.e.a. een vervolg krijgt. Medio mei de leden informeren (website en
Nieuwsflits) en in berichtgeving oproep voor scholing opnemen (€ 7,50 pp).
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7. Gaswinning
Verslag gasoverleg d.d. 25 maart 2019.

v.k.a.

8. A32
Kees den Otter heeft contacten met Royal Haskoning/DHV met verzoek tot overleg, ook PB
aanschuiven.
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Acties
9. Dorpsvisie Oranjewoud
Leden die zich tijdens ALV hadden aangemeld mee te willen denken over de nieuwe Dorpsvisie zijn
uitgenodigd voor een “ideeën-avond” op 24 mei. Peter heeft daarop geen reactie ontvangen. PB
besluit de avond van 24 mei te cancelen en na de zomer een andere raadpleeg-vorm te kiezen.
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10. Nieuw bestuurslid PB
Nog geen nieuws van de inmiddels benaderde potentiële kandidaten.
11. Beheer Lanen
G.b.
12. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
Input naar Louwina; deadline Wâldknyn is 15 mei. Jaap maakt concept voor kopij Mededelingen
bestuur (o.a. beleid bloembollen).
13. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
a. N.a.v. opmerkingen ALV over beperkt verlichte wegen: Rein toont artikeltje uit de ANWBKampioen over spuitkrijt
b. Datum volgende bestuursvergadering: 2 juli bij Rein

Jaap, Louwina

In beraad

14. Sluiting
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