Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 24 juni 2020 (Sophia Hedwiglaan 15, bij Jaap Jongedijk)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Rein Soet, Fred van den Hoogen (aspirant bestuurslid) Peter Bijlsma.
Afwezig: Jan de Haan
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om 19.30 uur opent Jaap vergadering.
2. Notulen bestuursvergadering 3 maart 2020: vastgesteld.
Actielijst: doorgenomen en bijgewerkt.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a. Verharding bij beeldje Sanne van der Wal en bij de brievenbus aan de Cissy
b. Vraag van Herdi; vergoeding koffie ochtend. Herdi heeft een vergoeding gekregen.
c. Overlast van de camping Woutersbergje E. Bakker PB Oudeschoot. Deze vraag is doorgestuurd aan
de gemeente Heerenveen.

Rein
Rein
R. Wind/
A. Stelma

d. Zonnewal A32 - informatiebrief omgeving + Energie

Website

e. Glasvezel. A. Dooper ter kennis aangenomen

Allen

4. A32.
Follow-up op-en afritten A32.
a. Tot op heden nog geen datum gepland voor een vervolggesprek: tijdens de vergadering van 3 maart
jl. is het volgende afgesproken: R. Wind zal H. Jorritsma vragen wat de stand van zaken is en een
terugkoppeling hierover geven.
b. Er is een Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Heerenveen- aansluiting A32 door PB Oranjewoud
ingediend bij de gemeente Heerenveen. Naschrift 29-6: op 26-06-2020 is er schriftelijk een
ontvangstbevestiging gekomen namens de gemeenteraad. Deze brief zal 7 september 2020 als
ingekomen stuk behandeld worden.
5. In 2020 bestaat PB 90 jaar / Oranjewoud SAMEN

Rein

Allen

Nog geen concrete vorderingen i.v.m Corona virus . Wordt vervolgd.
6. Gaswinning
a. Mail 1-04-2020 Bericht van de gemeente: Ontwikkelingen gasdossier W. Voorzanger. Tka.

7. Van der Valk
Helaas nog geen concrete vorderingen. Wordt vervolgd.
8. Beheer Lanen
De werkgroep is 12 juni 2020 weer bij elkaar geweest.

Allen

Alle

Rein

9. Algemene leden vergadering PB van 24 maart 2020 is niet doorgegaan i.v.m. het Corona- virus,
Allen/
hoe nu verder?
Jaap
a. In de Wâldknyn van juni 2020 zal een toelichting gegeven worden en de algemene leden vergadering Fred
zal een jaar opengeschoven worden.
b. Bestuursleden aftreden/ toetreden:

Acties
Peter Bijlsma zal per 01-09-2020 stoppen als bestuurslid/ secretaris van plaatselijk belang
Oranjewoud.
Fred van den Hoogen zal toetreden tot het bestuur van plaatselijk belang Oranjewoud. Hij zal de
taken van Peter Bijlsma overnemen. Fred zal zichzelf gaan voorstellen via de nieuwsflits.
10. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
a. Op 17-06-2020 heeft er een vergadering plaatsgevonden tussen de volgende personen: R. Wind
Rein, Jan,
gemeente Heerenveen, F. Zoundri Caleidoscoop Heerenveen en namens PB waren Jaap en Jan hierbij Jaap
aanwezig. De ingebrachte aanbevelingen/ideeën van de bewoners van de inloopmiddag van vrijdag
24-01-2020 zijn besproken. En er zijn goede ideeën met elkaar uitgewisseld. Het volgende is
afgesproken.
b. Op 3-07-2020 zal er een vervolg vergadering plaatsvinden tussen bovenstaande personen en er zal
met elkaar een enquête bedacht worden die afgenomen zal worden onder de leden/bewoners.
11. Fittest Oranjewoud Sport Fryslan Marije Plantinga (Sport Fryslân)
a. Helaas nog geen concrete vorderingen. Wordt vervolgd.

Allen/ Jan

12. Website, Wâldknyn, Nieuwsflits
a. Nieuwsflits: april verstuurd.

Louwina

13. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
a. Wanneer renovatie Prins Bernardweg? Er zal contact gezocht worden met de gemeente Heerenveen. Rein
b. Op meerdere plaatsen in Oranjewoud zijn er bomen met afzetlint gemerkt waar de
eikenprocessierups zich heeft gevestigd. Er zal contact gezocht worden met de gemeente
Heerenveen
c. Volgende bestuursvergadering: 24 augustus, Prinses Margrietlaan 2 Oranjewoud, Fred van den
Hoogen
14. Sluiting
Om 21.30 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering.
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