Jaaroverzicht 2019 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het bestuur Plaatselijk Belang (PB) Oranjewoud:
Tijdens de jaarvergadering op 13 maart 2019 nam Rob Meijnen afscheid als bestuurslid en
Jaap Jongedijk verlengde zijn periode om als voorzitter te fungeren voor PB.
Het bestuur van PB Oranjewoud bestaat momenteel uit:
- Jaap Jongedijk, voorzitter
- Rein Soet, penningmeester
- Peter Bijlsma, secretaris
- Jan de Haan, algemeen bestuurslid
- Louwina Wijma-van Noord, algemeen bestuurslid en notulist .
Tijdens de bestuursvergadering van 26 november 2019 heeft Louwina aangegeven, dat zij om
persoonlijke redenen haar bestuurstaken beëindigt.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur actief naar nieuwe bestuursleden gezocht. Meerdere mensen
zijn benaderd en er zijn oproepen geplaatst. Fred van den Hoogen reageerde positief en op de ALV
van 24 maart 2020 wordt voorgesteld om hem als nieuwe bestuurslid te benoemen.
Het bestuur vergaderde in 2019 negen keer. De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de
bestuursleden thuis gehouden. Informatie vanuit het bestuur van PB wordt verspreid via de website,
de dorpskrant De Wâldknyn, de Nieuwsflits of per mail.
Aanwinsten voor het dorp
 Fit-test Oranjewoud: 24 april is een fit-test gehouden in Scoutinghiem. Ruim 60 personen
hebben zich laten testen door medewerkers van Sport Fryslân en kregen een beweeg- en
sportadvies mee. Mede dankzij de enthousiaste inzet van een aantal vrijwilligers werd het een
geslaagde middag.
 PB heeft een AED voor het dorp aangeschaft. Deze hangt aan de muur van het huis van de familie
de Ruijter aan de Koningin Julianaweg 53. Meerdere dorpsgenoten hebben zich aangemeld voor
de reanimatiecursussen op 24 juni en 16 september. Tijdens deze avonden werden de theorie
omtrent reanimaties en praktijk omtrent bediening van de AED geoefend, met hulp van
instructeur Joop Holtmann.
Dorpsvisie 2008-2020
De dorpsvisie is binnenkort toe aan actualisatie. Tijdens de Ledenvergadering van 12 maart 2019 is
een intekenlijst rond gegaan waar leden zich konden opgeven om mee te willen denken voor de
nieuwe dorpsvisie. Meerdere enthousiaste leden gaven zich hiervoor op. Zij zijn uitgenodigd voor de
“ideeën-avond” op 24 mei. Helaas kon de avond niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen.
Op vrijdag 24 januari om 17.00 uur is een inloopmiddag georganiseerd in het Hof van de Koning. Het
thema van de middag zal zijn: ideeën/ wensen/ gedachten over de toekomst van Oranjewoud. Hoe
willen we graag dat Oranjewoud er in 2030 uitziet? We kijken uit naar een goede opkomst!

Op- en afritten A32
In het kader van het project Heerenveen beter bereikbaar (www.heerenveenbeterbereikbaar.nl),
waarbij er aandacht is voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer door Heerenveen,
worden de op- en afritten van de A32 verbeterd. Een van onze leden, Kees den Otter, heeft ook het
afgelopen jaar weer een belangrijke bijdrage gehad in een aantal oplossingen. Er vindt nog steeds
overleg plaats om een rotonde aan de westkant (afrit vanuit Leeuwarden) te realiseren in plaats van
verkeerslichten.
Activiteiten in en rondom het dorp
 Op 8 februari was er een Pub-Quiz in de (voormalige) Koningshof.
 Op 14 februari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats in Tjaarda.
 Op 1 februari en op 15 november is voor de bewoners een stamppotbuffet georganiseerd met
live muziek in de (voormalige) Koningshof.
 Voor de inventarisatie van de Omgevingsvisie waren er meerdere bijeenkomsten, namelijk op 14
maart, 14 mei en op 26 november. Zie ook: www.mijnkijkopheerenveen.nl.
 Op 26 maart, tijdens de landelijke actie “Nederland Schoon”, heeft het bestuur van PB een
schoonmaakronde door dorp gedaan. Banken en verkeersborden werden schoongemaakt.
Tijdens het schoonmaken viel op dat het bankje aan Tjaarda’s laan in slechte staat verkeerde. De
wijkteamleider van de gemeente heeft een nieuw bankje geplaatst.
 Op 18 mei werd voor de 10e keer De Pompeblêdfair gehouden.
 Van 29 mei t/m 2 juni 2019 vond voor de 8e keer het Oranjewoud Festival plaats. Op 2 juni vond
het dorpsontbijt voor de bewoners van Oranjewoud plaats.
 Van 5 t/m 7 september 2019 vond het dorpsfeest plaats. Het thema voor deze 42e editie was “It
Wâld yn Swart Wyt”. Er werden diverse festiviteiten georganiseerd.
 Op 8 oktober 2019 vond voor de derde keer het jaarlijkse overleg plaats tussen de besturen van
de verschillende verenigingen en clubs binnen Oranjewoud.
 Op 18 oktober vond de jaarlijkse Wâldsterjûn plaats.
 Op 30 november werd voor de 3e keer de Wâldster Strúntocht georganiseerd.
 Op 6 december was er een gezamenlijk overleg met PB, de vertegenwoordigers van de wijkraad
Skoatterwâld en Kees den Otter met de wethouder omtrent de voortgang over aanpassingen
rondom de op- en afritten van de A32.
 Op 7 december “de dag van de vrijwilliger” ontvingen de vele vrijwilligers in het dorp een
bedankkaartje in hun brievenbus om hen een compliment te geven voor al hun inzet het
afgelopen jaar.
 1x per maand is er koffie-ochtend in het Hof van de Koning.
Woning/ hotelbouw
 Het nieuwe clubgebouw van de ijsclub is volop in aanbouw.
 De gemeenteraad heeft op 21 januari 2019 besloten dat aan de oostzijde van de A32 een Van der
Valk-hotel mag worden gerealiseerd. Bewonersgesprekken worden gehouden in februari 2020.
Beheer lanenstructuur
Een groot aantal bomen in het Parklandschap Oranjewoud heeft nog maar een matige vitaliteit.
Het risico is zelfs aanwezig dat de karakteristieke lanenstructuur zal verdwijnen. Plaatselijk Belang
Oranjewoud en de eigenaren van de lanen stellen een herstel- en beheerplan op voor de komende

30 jaar. De beeldbepalende lanen zijn ook aangewezen in het Beschermd Dorpsgezicht. Het
historisch onderzoek uitgevoerd door SB4 uit Wageningen is gereed. De informatie hiervoor is
verkregen bij Tresor, de gemeente, enkele eigenaren en haar eigen onderzoeken ter plaatse.
De Bosgroep Noordoost Nederland heeft ruim 10.000 bomen langs 40 kilometer lanen
geïnventariseerd inzake o.a boomsoort, conditie, veiligheid, toekomst, omvang van de boom,
aanwezigheid van groei, onderlinge afstand van de bomen en nog een aantal factoren.
De volgende fase is het opstellen van een concept- visie en met daarbij de volgende fase de
Mienskip informeren en desgewenst te betrekken bij de visie van het lanenplan. Omtrent de
financiering van deze 2 fasen hadden wij recentelijk contact over subsidiemogelijkheden met de
provincie.
Tevens vond overleg plaats met Wetterskip Fryslân om mogelijkheden te onderzoeken voor een
hoger waterpeil in de bossen.
Contacten met de gemeente/ onderhoud wegen en lanen
Periodiek hebben we overleg met onze dorpswethouder de heer H. (Hans) Broekhuizen. Ook met
wijkmanagers mevrouw R. (Ruurdje) Annema en R. (Rixt) Wind, teamleider van het wijkteam de heer
H. (Hendrik) Kromkamp en meerdere ambtenaren wordt regelmatig contact onderhouden. Een
overzicht van de onderwerpen waarover we met de gemeente hebben gesproken (zie voorgaande
items):
- Verbouwing koetshuis Antea-group
- Overleg lanenplan van Oranjewoud
- Actualisatie dorpsvisie 2008-2020
- Mogelijkheden AED
- Verantwoordelijkheid voor investeringen verricht door PB (bijvoorbeeld aanschaf
kunstwerken of banken) gelokaliseerd op grond van de gemeente.
- Sportbeleid
- Mogelijkheden zonnewal en ATB-route
- A32 vervolg/ voortgang
- Plannen hotel/ restaurant Van der Valk
- Mogelijkheden glasvezel
- Renovatie Prins Bernhardweg 2020/2021
Onderhoud wegen, lanen en verlichting




Op 12 november is een fietsronde gemaakt door Oranjewoud met het bestuur, wethouder Hans
Broekhuizen, Jan de Jong (ambtenaar Openbare Verlichting) en Rixt Wind (wijkmanager). De
ambtenaar Openbare Verlichting Gemeente informeerde ons over de vervanging van oude
armaturen door nieuwe. Zij verwees ons naar de armaturen zoals die recentelijk zijn geplaatst bij
Meerzigt. 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%). De thans bewuste uitgeschakelde lantaarnpalen in het
buitengebied zullen worden verwijderd.
Om de zichtbaarheid op de Koningin Julianaweg te verbeteren, zullen er reflectors geplaatst
worden op de paaltjes die er nu staan en er worden kattenogen in de trottoirbanden op het

wegdek geplaatst. Om de snelheid van het verkeer te verlagen, zullen de huidige verkeersheuvels
van 8 cm verhoogd worden naar 12 cm.
Overig
 Na overleg met gemeente is de brievenbus verplaatst van Lollius Ademalaan naar Cissy van
Marxveldtlaan (ter hoogte van ‘bushalte’).
 Het bestuur heeft een aansprakelijkheid verzekering afgesloten voor de bestuursleden.
 De jaarcontributie voor het lidmaatschap van PB is verhoogd van € 5 naar € 7,50.

Peter Bijlsma secretaris Plaatselijk Belang Oranjewoud

