Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 3 september 2019, 19.30 uur (bij Louwina Wijma, Tolhuisweg 21)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma, Rein Soet, Jan de Haan, Louwina Wijma
Afwezig (m.k.): Siemen de Roo (aspirant bestuurslid)
Acties
1. Opening / aanvulling op de agenda
Klokslag half acht opent Jaap de vergadering.
Helaas is Siemen verhinderd ivm drukke werkzaamheden.
2. a. Verslag bestuursvergadering 2 juli 2019 en verslag overleg met Stichting Belvedère 2 juli 2019:
vastgesteld; actielijst: doorgenomen en bijgewerkt
b. Mail wijkmanager Ruurdtje Anema nav actiepunten jaarvergadering
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail gemeente Heerenveen inzake ‘ondermaatse verlichting’: PB is bekend met Lichtplan
Parklandschap Oranjewoud. E.e.a. wordt aangekaart tijdens de nog te plannen
fietsroute/straatverlichting met wethouder Broekhuizen
b. Fietstocht met wethouder Broekhuizen (n.a.v. ALV d.d. 12 maart 2019): datumopties 12 of 19
november zal Peter afstemmen met Ruurdtje
c. Brief AnteaGroup aan omwonenden inzake eventuele overlast verbouwingen
d. Fetsje van der Meer stopt met redactiewerk voor De Wâldknyn, Rein regelt een attentie voor haar.
e. Nieuwsbrief Zorg-en Kinderboerderij Ten Woude
f. Programma c.a. bijeenkomst PB’s en wijkraden 17 september in De Barte in De Knipe (Rein en
Louwina)
4. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân
Over vervolg 1e fittest (24 april) en organisatie 2e fittest houdt Jan contact met Sport Fryslân, Berber van der
Krieke (mail 15 juli).
5. Oranjewoud Samen/AED
a. Peter meldt dat voor de 2e training AED op 16 september zich inmiddels al 11 deelnemers hebben
aangemeld.
b. Uitwisseling van enige reacties nav de AED’s in Oranjewoud
- Louwina maakt kaartje/overzicht met de AED’s die zich hebben aangemeld in de app van HartslagNu.
- Jan informeert naar mogelijkheden pictogrammen-bordjes bij de weg/aan de gevel
6. Gaswinning
Mail gemeente Heerenveen d.d. 17 juli met stand van zaken rond planologische procedures gaswinning
Nieuwehorne (Notitie Reikwijdte en Detailniveau), inclusief brief B&W aan Gemeenteraad
7. A32
Kees den Otter heeft per mail gemeld dat er op 11 juli en 28 augustus gesprekken zijn geweest met Royal
/DHV en Haaije Jorritsma van de gemeente inzake de gewenste rotonde in de Oranje Nassaulaan.
Gesprekken en ontwikkelingen zijn positief. Wordt vervolgd.
8. Van der Valk
Na het gesprek van 6 juni (Jaap, Jan en Rein met de heer Hans van Zwieten, namens de gemeente
Heerenveen projectleider voor het Van der Valk-proces) is er nog geen nieuws te melden.
Bewonersgesprekken zijn nog niet ingepland, streven is wel dat deze nog dit jaar plaatsvinden.
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Acties
9. Vergadering periodiek overleg PB met besturen verschillende verenigingen en clubs in Oranjewoud
Peter mailt datum dinsdag 8 oktober (20.00 uur, locatie nog nader te bepalen) door naar de besturen van de Peter
verenigingen, commissies etc. met verzoek bespreekpunten aan te melden. Bestuur denkt na over de vorm
Allen
van vergaderen.
10. Jubileum PB 90 jaar in 2020
Uitwisseling van een aantal suggesties. Volgende keer weer op agenda.
11. Beheer Lanen
Rein meldt de huidige stand van zaken, met name m.b.t. opzet Communicatieplan t.b.v. de op te stellen visie
door SB4. Na enige vertraging ligt er nu een concept, wordt binnenkort door Rein en Louwina aangevuld. Via Rein en
overige leden van het communicatiegroepje kan dat dan naar de Werkgroep Lanen.
Louwina
Peter stuurt invullijst weer rond zodat iedereen weer de bestede (vrijwilligers)uren kan opgeven.
Peter
12. Dorpsvisie Oranjewoud / Dorp Oranjewoud
Er is nog geen nieuws m.b.t. mogelijkheden enquête. Volgende keer weer agenderen.

Siemen

13. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
a. Laatste Nieuwsflits was van juni/juli, Louwina werkt aan concept voor september.
b. Input naar Louwina; deadline volgende Wâldknyn is 15 oktober.
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14. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
➢ Diverse datumopties gereserveerd:
a. Volgende bestuursvergadering: dinsdag 1 oktober, 19.30 uur bij Peter, Pr.Bernhardweg 28
b. Periodiek overleg met diverse verenigingen etc.: dinsdag 8 oktober, 20.00 uur.
Peter zal per mail datum melden (met toevoeging ‘locatie volgt’ en vragen naar bespreekpunten.
c. Overleg met wethouder Broekhuizen: dinsdag 15 of dinsdag 29 oktober, einde middag.
Peter stemt dit af met Ruurdtje.
d. Fietsrondje met wethouder Broekhuizen: dinsdag 12 of dinsdag 19 november, einde middag/avond?
Peter stemt dit af met Ruurdtje.
e. Stamppotavond: vrijdag 15 of vrijdag 22 november.
Rein regelt datum met De Koningshof, inloop 18.00 uur, start buffet 18.30 uur.
Jaap regelt live-muziek.
Louwina maakt flyer + website + Nieuwsflits
f. Algemene Ledenvergadering PB: dinsdag 17 of dinsdag 24 maart 2020.
Rein regelt datum met De Koningshof.
Definitieve data en overige ontwikkelingen zsm elkaar mailen dan wel per whatsapp.
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➢ Louwina zag op www.mijnkijkopheerenveen.nl dat 3e en laatste bijeenkomst over Omgevingsvisie op
17 oktober, 19.30 uur in Gemeentehuis wordt gehouden
➢ Rein mist de juiste aandacht voor de diverse sport-en bewegingsmogelijkheden die er in Oranjewoud
zijn, met name voor ouderen. Kan sowieso nog eens onder de aandacht komen via website en
Louwina
Nieuwsflits
15. Sluiting
Even na 22.00 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering, een nieuw record.
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