Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 29 oktober 2019, 20.00 uur (bij Jan de Haan, Koningin Julianaweg 73)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma, Jan de Haan, Louwina Wijma
Afwezig (m.k.): ReinSoet
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om acht uur opent Jaap de vergadering.
2. Notulen bestuursvergadering 1 oktober 2019: vastgesteld.
Actielijst: doorgenomen en bijgewerkt
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail inzake financiële bijdrage Wâldster Strúntocht: afgehandeld door Rein
b. Mail inzake diverse data met gemeente: afspraken ingepland; Rein vragen een route te maken t.b.v. Rein
fietsrondje op 12 november om 18.00 uur
c. Mail PB Akkrum/Nes inzake brief aan gemeenteraad over budget-dorpsvisie: afgehandeld door Peter
d. Mail inzake TROTS campagne van ’n Gouden Plak: Jaap en Rein waren aanwezig bij de aftrap in
Tjalleberd. Campagne duurt t/m december 2019. Rein heeft Gouden Plak op kombord nabij
Afscheidshuis opgehangen.
e. Mail inzake voetbalveldje Lollius Ademalaan: Peter mailt dit door naar Wijkbeheer en zorgt voor
Peter
beantwoording.
4. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân
Geen bijzonderheden. Jan blijft contacten onderhouden met SF.

Jan

5. Oranjewoud Samen/AED
a. Stamppotavond 15 november: Jaap heeft livemuziek geregeld en bij Louwina liggen de flyers klaar.
Verdelen volgens stratenplan op vrijdag 1 november in agenda (9.00 uur, bij Louwina). Helga, Rein en
Louwina zijn er, Jaap komt later en Jan en Peter zijn verhinderd.
b. AED: i.v.m. privacy het overzichtskaartje met de inmiddels 5 AED-locaties nog niet publiceren, we
moeten e.e.a. eerst afstemmen met de eigenaren. Peter heeft artikel aangeleverd voor de Waldknyn,
ook hierin geen namen vermeld.
6. Gaswinning
a. Mail met gemeentelijke beleidsnotitie Gaswinning: v.k.a.
7. A32
Tijdens het overleg met de wethouder bleek dat ‘plan-Kees’ door de gemeente is voorgelegd aan RWS.
Dit laatste nieuws is inmiddels gemeld aan Kees den Otter, die hier nog niet van op de hoogte was.
Kees onderneemt weer actie.
8. Van der Valk
Geen bijzonderheden.
9. Vergadering periodiek overleg PB met besturen verschillende verenigingen en clubs in
Oranjewoud, gehouden op 8 oktober in Tjaarda
a. Verslag van deze bijeenkomst op 8 oktober besproken, is inmiddels verstuurd naar de besturen.
b. Het was een positieve avond met een grote diversiteit aan input.

v.k.a.

Acties
10. Overleg met wethouder Broekhuizen op 29 oktober, 16.00 uur
Goed gevulde agenda is in een uurtje afgehandeld. Kennismaking met nieuwe wijkmanager Rixt Wind,
afscheid genomen van Ruurdtje Anema. Mogelijk volgend jaar andere vorm van overleg met wethouder?
We blijven het volgen. Wijkmanagers benadrukken dat meerdere zaken (ook) door hen afgehandeld kunnen
worden.
11. Jubileum PB 90 jaar in 2020
Bestuur heeft nog geen geschikte plek voor ogen voor een ‘jubileum cadeau’ aan het dorp.

Allen

12. Vrijwilligers
Bestuur ziet af van de eerder bedachte ‘ludieke’ bijeenkomst; Rein en Louwina gaan nu op onderzoek uit.
Met de Dag van de Vrijwilliger=7 december kaartje sturen met leuke tekst. Jan gaat op pad voor mooie foto
en Louwina bedenkt tekst. Adressen zijn wel bij Peter.

Rein/
Louwina
Jan
Peter

13. Beheer Lanen
Verslag van de Werkgroep Lanen van 18 oktober (Rein): ter vergadering stuurt Jaap dit verslag door aan
andere bestuursleden PB door.
Communicatieplan (m.m.v. o.a. Rein en Louwina) is door de Werkgroep Lanen goedgekeurd. Plan nog
doorsturen naar andere bestuursleden PB.

Allen
Louwina

14. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
Om eerste input ‘op te halen’ uit het dorp organiseert bestuur PB een Inloopmiddag: vrijdag 24 januari, 17.00
uur, zo mogelijk in Hof van de Koning.
Rein
Met een paar eenvoudige vragen/stellingen in gesprek komen met dorpsbewoners.
Allen
15. Bestuursvacature(s) Plaatselijk Belang Oranjewoud
Aspirant bestuurslid en potentiële kandidaat zullen zich niet bij bestuur voegen. Zoektocht wordt vervolgd.
16. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
a. Nieuwsflits oktober: input naar Louwina
b. Wâldknyn: bijdrage Jaap wordt geplaatst als ‘Mededelingen van het bestuur’ en niet als Voorwoord;
ook Peter heeft artikel geschreven over AED en Louwina heeft informatie over de TROTScampagne
van ’n Gouden Plak ingeleverd

Allen

Allen

17. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
- Volgende bestuursvergadering: dinsdag 29 november, 19.30 uur bij Jaap, Sophia Hedwiglaan 15
(NB: wordt verschoven naar 9.30 uur in de ochtend i.v.m. laatste Dialoogsessie Omgevingsvisie op die avond
om 19.00 in Thialf/lw)
18. Sluiting
Om 22.30 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering.
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