Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 10 december 2019, 19.30 uur (bij Rein Soet, Rein, Anna Charlottelaan 32)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Rein Soet, Jan de Haan, Peter Bijlsma
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om 19.30 uur opent Jaap de vergadering. Peter deelt mee dat hij zich tijdens de ALV op 24 maart niet
verkiesbaar stelt voor de volgende periode.
2. Notulen bestuursvergadering 26 november 2019: vastgesteld.
Actielijst: doorgenomen en bijgewerkt.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Mail van redactie Wâldknyn 10 jaar glossy uitgave bij Caparis is te duur, gaan we eerst niet doen. Er zal
geïnventariseerd worden als een ander bedrijf goedkoper kan leveren.
b. Mail van A. Velthoven Boerderij Donglust is verkocht.
c. Mail van Jan de Boer. Per 1 februari is er een andere voorzitter voor de Stichting Belvedère
Oranjewoud
d. Mail van S. Lettinga- Roorda: Hulp nodig bij de laatste stappen van onze nieuwe website Goudenplak
e. Mail van M. Aukes Sfeerverslag omgevingsdialoog 26 november in Thialf. Jaap en Rein waren hierbij
aanwezig, was een inspirerende avond.
f. Mail van R. Wind Voetbalveld aan de Lollius Ademalaan.
4. A32.
Follow-up op-en afritten A32,
a.
Zes december is er overleg geweest met wijkraad van Skoatterwâld. Midden Heerenveen kon niet
aanschuiven. De reden van deze bijeenkomst is dat gemeente verkeerslichten wil plaatsen i.p.v. een
rotonde. PB en Kees den Otter wilden hun standpunt weten over verkeerslichten.
b.
Tien december heeft er overleg plaats gevonden omdat Kees den Otter info van gemeente heeft
ontvangen dat bij de afrit vanuit Leeuwarden/kruising Oranje Nassaulaan nu er toch verkeerslichten
worden bepleit i.p.v. een rotonde. Bij het gesprek waren aanwezig Rixt Wind, wethouder Jaap van
Veen, Haaije Jorritsma, Kees den Otter en Rein Soet. Er komt nog een vervolggesprek tussen Haaije
Jorritsma en Kees den Otter. Datum is nog onbekend.
5. Oranjewoud Samen/AED
a. Familie De Ruijter aan de Koningin Julianaweg 53 heeft een bordje voor bij de weg gekregen om AED
goed aan te geven.
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6. Gaswinning
Geen bijzonderheden.
7. Verbeteren zichtbaarheid sluis Julianaweg.
a. Op 10 december is er een evaluatiegesprek geweest met Fokko Cuperus. Rein was hierbij
aanwezig. Volgende afspraken zijn gemaakt:
1. Er zullen reflectors geplaatst worden op de paaltjes die er nu staan.
2. Er zullen kattenogen geplaatst worden op de weg.
3. De heuvels die er geplaatst zijn hebben nu een hoogte van 8 cm deze zullen verhoogd worden
naar 12 cm.
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b. Kruising van de Marijkeweg/Beatrixweg/Wilhelminaweg: Er komt een piano markering op de weg.
8. Van der Valk
Geen bijzonderheden.
9. Algemene Leden vergadering PB 24 maart 2020
Taken zijn verdeeld.
10. 90-jarig jubileum PB in 2020
Woensdag 27 november heeft Jan een oriënterend gesprek gehad met houtbewerkers en ze zullen een offerte Jan
sturen.
11. Vrijwilligers
a. Bedankkaartjes zijn verstuurd i.v.m. “Dag van de Vrijwilliger” op 7 december 2019. Door de post zijn ze Louwina
iets verlaat aangekomen.
b. Activiteit/gezellig samen zijn met de vrijwilligers zal niet plaatsvinden in januari/februari maar
Allen
waarschijnlijk in het voorjaar. Dit krijgt nog een vervolg.
12. Beheer Lanen
Geen bijzonderheden.
13. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
Inloopmiddag: vrijdag 24 januari 2020, 17.00 uur in Hof van de Koning, Rein heeft gereserveerd.
Jan neemt contact met wijkmanager Rixt Wind op. Met de vraag om ondersteuning te bieden bij een goede
vraagstelling of andere goede aanpak voor de inloopmiddag op vrijdag 24 januari 2020.
14. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
a. Nieuwsflits: wordt combi november/december. Input naar Louwina.
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15. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
Volgende bestuursvergadering: dinsdag 14 januari, 19.30 uur bij Peter Bijlsma, Prins Bernhardweg 28.
16. Sluiting
Om 21.30 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering.
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