Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud 13 oktober 2020 in Hof van de Koning, Oranjewoud, 20.00 uur
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Rein Soet en Folkert Sinnema (aspirant bestuurslid)
Afwezig: Jan de Haan, Fred van den Hoogen (aspirant bestuurslid) Namens Gemeente: Rixt z.k.

1.
2.

Opening van de vergadering. Aanvullingen op de agenda. Hoe is het met iedereen?
a. Notulen: Verslag bestuursvergadering + actielijst 24 augustus 2020
Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
a. Mail 07-09-2020: Site: hoe kan ik zien hoe ik mijn lidmaatschap kan opzeggen? Rein en Fred nemen de leden
lijst door.
b. Diverse mails Google Maps: wat hiermee te doen? Laten staan op agenda voor volgende vergadering.
c. Mail 31-08-2020: gem H’veen: aanvragen subsidie 2021 Afgewikkeld door Rein.
d. Brief: gem H’veen: Bestemmingsplan Aansluiting A 32 Loopt via Rein.
e. Brief 15-9-2020: KvK: bevestiging adreswijziging afgehandeld
f. Mail 16-9-2020: gen H’veen, project duurzaamheid afgehandeld
g. Mail 16-9-2020: via Rixt: Glasvezelkabel: ter info Laten staan op agenda
(ook doorgestuurd naar J. Klein)
h. Mail 17-9-2020: Servicedesk Elkander: opheffen website www.heerenveenhelpt.nl is aangenomen
i. Mail 22 en 24 -9-2020: gem H’veen: uitnodiging Whatsapp Buurtpreventie dd 7 okt 2020
Op 29 september alweer afgelast ivm Corona. Graag weer meenemen op volgende agenda
j. Mail 24-9-2020: gem H’veen: info delen op site t.a.v. project duurzaamheid
( asbestdak → zonnedak) Afgehandeld

3.
4.

Ledenlijst PB: Rein en Fred nemen de ledenlijst door.
Subsidies.
Mail 31-8-2020 gem H’veen en 28-9-2020 van Rein: In afwachting van reactie stagiair Gemeente Heerenveen.
5. A32 : Algemeen op de agende laten staan, Rein heeft een en ander toegelicht van de huidige status.
a. Brief gem H’veen
b. Bijeenkomsten: ROM vergadering 21 sept en vergadering 5 okt.
c. Mails Rein 28-9-2020 met info
6. Beheer Lanen: 17-9 is er in Tjaarda een voorlichting geweest dit plan is goedgekeurd. De bemoeienis in deze van PB
komt te vervallen.
7. Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud: Laten staan op agenda volgende vergadering.
a. Hoe was gesprek 1 sep 2020
b. Mail Jan dH (11-9-20) afspraken na overleg met Caleidoscoop
c. Jan: is de duurzaamheidscampagne, zie ingekomen stukken, iets voor de dorpsvisie?
8. Fittest Oranjewoud Sport Fryslan/Marije Plantinga: Laten staan op agenda zal opschuiven i.v.m. corona.
9. Gaswinning: Geen nieuws te melden hierover.
10. Van der Valk: Folkert gaat in zijn netwerk kijken wat de ontwikkelingen hier zijn.
11. Nieuwe bestuursleden. Folkert & Rein gaan hier wat mensen voor benaderen.
12. In 2020 bestaat PB 90 jaar/ Oranjewoud SAMEN: Rein stelt voor wel door te gaan met het aanbieden van een bank,
graag ieder locaties bekijken en bij volgende vergadering bespreken.
a. AED-persoons gegevens zijn omgezet naar Fred van den Hoogen.: kan van agenda af.
13. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud; Kan blijven staan.
14. wvttk/Rondvraag
a.
b.
c.
d.

Fred: AED-melding gehad; nav deze melding: wat te doen met vakanties/afwezigheid etc. Laten staan
Fred: wat te doen met de pc? Is alles in de cloud opslaan een optie zodat alle info voor gehele bestuur beschikbaar is?
Dit overleggen in volgende vergadering.
Fred: hoe een en ander back-uppen? Zie vorig punt.
Datum volgende vergadering: 17-11-2020 Hof van de Koning is gereserveerd. I.v.m. huidige coronamaatregelen kan dit
wijzigen.

15. Sluiting 22.00 uur

