Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 26 november 2019, 9.30 uur (bij Jaap Jongedijk, Sophia Hedwiglaan 15)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma, Rein Soet, Jan de Haan, Louwina Wijma
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om half tien opent Jaap de vergadering. Louwina deelt mee dat zij om persoonlijke redenen haar
bestuurstaken beëindigt. Website en nieuwsflits blijven voorlopig wel onder haar ‘hoede’.
2. Notulen bestuursvergadering 29 oktober 2019: vastgesteld.
Actielijst: doorgenomen en bijgewerkt.
Aantekeningen overleg PB met wethouder Broekhuizen d.d. 29 oktober 2019: v.k.a.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail van redactie Wâldknyn inzake advertenties en advertentietarieven Wâldknyn: wachtlijst is
‘opgedroogd’, nieuwe adverteerders zoeken? Advertentietarieven zijn gedurende 10 jaar ongewijzigd
gebleven, bestuur besluit een verhoging van 5% door te voeren.
b. Mail van wijkagent Peter van Harten met artikel over ‘verdacht gedrag bij inbraken’: staat inmiddels op
website
c. Mail van redactie Wâldknyn inzake speciale editie in 2020 ivm 10-jarig jubileum dorpskrant; Rein
onderneemt actie
d. App van Peter Bijlsma inzake mogelijkheden pannakooi n.a.v. discussie voetbalveldje Lollius
Ademalaan: Peter informeert bij Wijkbeheer en wijkmanager Rixt Wind.
4. Fittest Oranjewoud/ Sport Fryslân
SF heeft via Berber van der Krieke per mail aan Jan laten weten dat er vanuit gemeente en vanuit SF geen
gerichte acties volgen n.a.v. fittest. Bij de koffieochtend op 17 december om 10.00 uur in Hof van de Koning
verzorgt Sport Fryslân het thema “Voeding & beweging". Jan zal dan ook aansluiten.
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5. Oranjewoud Samen/AED
a. Stamppotavond 15 november was zeer geslaagd. Hoewel iets minder deelnemers waren er wel nieuwe
dorpsgenoten aanwezig. Livemuziek was gezellig.
6. Gaswinning
a. Mail inzake adviescie MER-gaswinning Nieuwehorne: v.k.a.
7. A32
Kees den Otter heeft info van gemeente ontvangen dat bij de afrit vanuit Leeuwarden/kruising Oranje
Nassaulaan nu toch verkeerslichten worden bepleit i.p.v. een rotonde. Na een extra bestuursoverleg op 18 nov
met Rein, Louwina, Kees den Otter en Jochem Liemburg (als oud-voorzitter PB en betrokkene van het eerste
uur) zijn diverse opties besproken (gesprek wethouder, politiek en t.z.t. zienswijze op bestemmingsplan). Als
eerste is verzocht om een overleg met de portefeuillehouder wethouder Jaap van Veen. Inmiddels ingepland
op vrijdag 6 december, 9.00 uur. Hierbij zijn aanwezig Kees, Rein, Jaap en Jochem. Een memo van PB met de
ontwikkelingen tot nu toe is verzonden naar de wethouder. Tevens wordt een overleg ingepland met Wijkraad
Midden en Wijkraad Skoatterwâld om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen.
8. Van der Valk
Bewonersgesprekken worden uitgesteld van januari naar februari 2020. Jaap voorziet projectleider van de
volledige postcodes van alle straten waar de leden van PB wonen, dus zowel oostzijde (postadres Oranjewoud)
als westzijde (postadres Heerenveen).

v.k.a.

Acties
9. Fietsrondje door Oranjewoud met wethouder Broekhuizen op 12 november 2019
Bestuur kijkt met tevredenheid terug op het fietsrondje. De ambtenaar Openbare Verlichting Jan de Jong gaf
verhelderende uitleg. Gemeente heeft namelijk vervangingsplannen van diverse armaturen in voorbereiding.
Het lichtbeleid van de gemeente is “Donker waar het kan, licht waar het moet’. Kern van de plannen is dat de
(minder verblindende) verlichting in bebouwde gebieden wit wordt en in natuurgebieden groen met
energiezuinige lampen wat een fikse besparing oplevert voor de gemeente (gemiddeld ca 70%).
Leden informeren via website en Nieuwsflits.

Louwina

10. 90-jarig jubileum PB in 2020
Jan heeft woensdag 27 november oriënterend gesprek met houtbewerker.
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11. Vrijwilligers
Louwina verzorgt kaartje voor 7 december, Dag van de Vrijwilliger. Vrijwilligerslijst wordt ter vergadering
gecompleteerd. Activiteit voor vrijwilligers in voorjaar: Rein onderneemt actie.
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12. Beheer Lanen
Geen bijzonderheden.
13. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
Inloopmiddag: vrijdag 24 januari, 17.00 uur in Hof van de Koning, Rein reserveert aldaar.
Vraag kan zijn: hoe moet Oranjewoud er in 2030 uitzien? Aanvullingen? Bedoeling is om op informele wijze
informatie ‘op te halen’. T.z.t. overleg met wijkmanager Rixt Wind inplannen.
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14. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
a. Nieuwsflits: wordt combi november/december. Input naar Louwina.
15. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
- 3e dialoogsessie Omgevingsvisie: 26 november, 19.00 uur Thialf. Rein en Jaap gaan.
- Bij periodiek overleg verenigingen en organiserende comités: ook voor Tjaarda en Hof van de Koning?
- Waar is Gouden Plak? Hangt niet meer aan kombord, nieuwe locatie is niet gedeeld via social media?
- Kerst/Nieuwjaarsborden: Jan neemt contact op met Jaap van der Zee.
- Volgende bestuursvergadering: dinsdag 10 december, 19.30 uur bij Rein, Anna Charlottelaan 32 (oa
jaarstukken tbv ALV op 24 maart 2020).
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16. Sluiting
Om 11.45 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering.
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