Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 2 juli 2019, 19.30 uur (bij Rein, Anna Charlottelaan 32)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma, Rein Soet, Louwina Wijma
Afwezig (m.k.): Jan de Haan
Gasten: Siemen de Roo (aspirant bestuurslid), Jan de Boer en Yolt IJzerman (namens bestuur Stichting
Belvedère Oranjewoud, agendapunt 1) en Kees den Otter (ikv A32, agendapunt 7)
Acties
Jaap opent de vergadering met een speciaal welkom voor Siemen de Roo die als aspirant
bestuurslid de vergadering bijwoont. Eenieder stelt zich even kort voor.
1. Bezoek Stichting Belvedère Oranjewoud
Namens het bestuur van de Stichting Belvedère Oranjewoud geven de heren De Boer (voorzitter)
en IJzerman (lid bestuur) een korte toelichting op het beleidsplan 2019-2024 met daarin een
toekomstvisie voor het behoud/renovatie van de monumentale uitkijktoren en het herstel van de
Berg van Brongergea. De kosten van dit langjarige onderhoud van zowel toren als berg moeten uit
subsidies en fondsen worden gedekt. Komend najaar start de eerste opknapbeurt. De Stichting
heeft echter geen andere inkomsten om reguliere uitgaven te bekostigen, zoals website,
verzekeringen etc. en zou daarom graag over een structureel ‘huishoudpotje’ beschikken.
Gezamenlijk worden diverse suggesties geformuleerd naar aanleiding van de vraag ‘hoe kunnen
we vanuit het dorp een vaste geldstroom genereren’.
Het bestuur van PB deelt de zorgen van de Stichting en zegt toe blijvend te willen meedenken.
2. Verslag bestuursvergadering 6 mei 2019: vastgesteld
Actielijst: bijgewerkt
Naar aanleiding van: N.a.v. vraag op de ALV of kruising van en naar Meerzigt een uitrit is of een
weg heeft de gemeente laten weten dat dit een gelijkwaardige kruising is. Dit betekent dat het
verkeer van rechts voorrang heeft. Definitieve bestrating versterkt de uitstraling van een
gelijkwaardige kruising. Bericht op website en in Nieuwsflits.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail W.Nijlunsing: nu er geen gezamenlijke brief inzake forse houtkap en overlast damherten
richting gemeente Heerenveen wordt verzonden, besluit PB niet zelfstandig actie te ondernemen.
b. Mail R.Rijpkema inzake Proeftuinontbijt: afgehandeld door Louwina/uitleg gang van zaken
c. Sfeerverslag Dialoogsessie Omgevingsvisie 14 mei Katlijk; Rein was aanwezig
d. Verplaatsing brievenbus van Lollius Ademalaan naar Cissy van Marxveldtlaan
e. Mail Trijn Hooghiemstra inzake brievenbus; Jaap heeft gang van zaken uitgelegd
f. Mail gemeente Heerenveen inzake bijeenkomst wijkraden en dorpsbelangen op 17 september:
Rein en Louwina gaan hiernaartoe; Peter stuurt het gevraagde jaaroverzicht 2018 op
g. Mail A.van der Zijpp inzake ondermaatse verlichting in bossen Oranjewoud: meenemen in nog te
plannen fietsrondje met wethouder Broekhuizen (najaar 2019)
h. Mail AnteaGroup inzake restauratie pand Villa Woudoord; omwonenden worden per brief
geïnformeerd; sloopvergunning is inmiddels verleend.
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4. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân
Vervolg 1e fittest (24 april) en organisatie 2e fittest bespreken in volgende bestuursvergadering in verband Jan
met afwezigheid Jan (zie ook verslag 6 mei).
5. Oranjewoud Samen/AED
De bestelde AED is inmiddels ontvangen, Peter regelt installatie met Hut van Hoekstra Installaties, houdt
contact met familie De Ruijter en regelt aanmelding bij Hartslag.nu. Eerste cursus op 24 juni was succes,
tweede cursus wordt op 16 september georganiseerd, hiervoor zijn nog enkele plaatsen (€ 7,50 pp)
beschikbaar. Louwina regelt oproepje op website en in Nieuwsflits.
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Acties
In Brongergea wordt ook een AED aangeschaft, PB heeft hierin geen bemoeienis. Een volgende stap is het
inventariseren van de aanwezige AED’s in Oranjewoud, checken of deze zijn aangemeld bij Hartslag.nu en
de inwoners op de hoogte brengen van de nieuwe situatie.
Allen
6. Gaswinning
Mail gemeente Heerenveen inzake opsporingsvergunning aardwarmte door Vermilion (Friesland-Midden) v.k.a.
7. A32
Kees den Otter heeft d.d. 2 juli overleg met Royal Haskoning/DHV gehad inzake de op-en afritten van de
A32. Gesprek is positief verlopen, wordt vervolgd.
8. Van der Valk
Op 6 juni hebben Jaap, Jan en Rein gesprek gehad met de heer Hans van Zwieten, namens de gemeente
Heerenveen projectleider voor het Van der Valk-proces. Van Zwieten maakt zelf een opzet voor een
voorlichtingscampagne, PB is hierin geen ‘doorgeefluik’. Bewonersgesprekken worden nog ingepland.
9. Dorpsvisie Oranjewoud
Nu de “ideeën-avond” van 24 mei is gecanceld omdat er geen aanmeldingen waren, zint PB om op een
andere manier informatie uit het dorp ‘op te halen’. Andere raadpleeg-vormen zoals een enquête,
inloopmiddag(en) etc. worden besproken. PB besluit eerst te onderzoeken of een enquête haalbaar en
praktisch is. Siemen gaat op onderzoek uit hoe we zelf een enquête in elkaar kunnen zetten (googleforms). Afgesproken wordt dat we met elkaar nadenken over het opstellen van de juiste vragen.

Siemen
Allen

10. Nieuw bestuurslid PB
Siemen de Roo is vanavond voor het eerst van de partij. Ondanks zijn mogelijke beperkte beschikbare tijd
wil hij zich graag inzetten voor het dorp. Waarvan akte!
Op de ALV in het voorjaar van 2020 kan Siemen dan officieel als lid van het bestuur PB toetreden.
11. Beheer Lanen
De volgende stap van de Werkgroep Lanen is het opstellen van een Visie. Hierin wordt bijvoorbeeld
beschreven welke laan als eerste onder handen moet worden genomen, welke zijde van de laan etc.
Onderdeel van dit Visiedocument is een Communicatieplan; gesprekken daarover zijn gaande. Namens
bestuur PB zijn Rein en Louwina deelnemers aan dit Communicatie-overleg.
12. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
Input naar Louwina; deadline volgende Wâldknyn is 15 oktober.
Redactie Wâldknyn heeft vacature (Dik Bolkestein is gestopt). Afgesproken wordt dat we in ons netwerk
rondkijken of we een potentiële kandidaat kennen.
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13. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
Vlak voor vergadering kwam mail van wijkmanager Ruurdtje Anema binnen met daarin aantal actiepunten
uit de laatste jaarvergadering en de acties van de gemeente daarop. Acties afwachten dan wel
afstemming met gemeente initiëren. Louwina stuurt mail door. Bij e.v. vergadering opnieuw bespreken.
Louwina /
Datum volgende bestuursvergadering: 3 september bij Louwina, Tolhuisweg 21, 19.30 uur.
Peter
14. Sluiting
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