Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 17 november 2020 (online via ms-teams)
Aanwezig: Jaap Jongedijk, Jan de Haan, Rein Soet, Fred van den Hoogen (aspirant bestuurslid), Folkert Sinnema
(aspirant bestuurslid).
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om 20.00 uur opent Jaap vergadering.
2. Notulen bestuursvergadering 13oktober 2020: vastgesteld.
Actielijst: doorgenomen en bijgewerkt.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
a.
Diverse mails Google Maps: wat hiermee te doen?
Fred zijn woning niet op maps
b.
Mail 16-9-2020: via Rixt: Glasvezelkabel: ter info; (ook doorgestuurd naar J. Klein).
Afgehandeld
c.
Mail 22 en 24 -9-2020: gem H’veen: uitnodiging Whatsapp Buurtpreventie dd 7 okt 2020
Op 29 september alweer afgelast ivm Corona.;
Eraf; komt vanzelf weer nieuwe uitnodiging
d.
Mail 14-10-2020: Arend Toering; invullen enquête dorpsbudget
e.
Mail 14-10-2020: Gretha Oost: dorpsvisie – jeugd
Fred mailt dat er geen link is met 11x11
f.

Fred

Fred
Rein

Brief 15-10-2020: Wetterskip Friesland: Vragen aanpassing waterbeheer en –peilen gebied Oranjewoud

Rein licht item toe. Op het ogenblik geen actie. Wel monitoren.
Een mail sturen om ons op de hoogte te blijven houden.
Fred
g.
Brief 23-10-2020 gem Heerenveen: ontsluiting A32
Zie agendapunt 6.
h.
Mail 28-10-2020 gem H’veen: FNP-enquete wonen en huren H’veen
+ herhaal mail op 10 nov 20. Jan heeft gekeken maar komt niet voorbij de link ivm wachtwoord.
Als het lukt zal Jan hem invullen.
i.
Mail 28-10-2020: wijkmanagement: definitieve advies gaswinning Nieuwehorne
Ter kennisgeving. (Als PB hebben we ook geen invloed; minister beslist)
j.
Mail 3-11-2020: gem H’veen: deelname brainstrombijeenkomst gezondheid
Niet voor PB
k.
Mail 4-11-2020: wijkmanagement: info start glasvezelkabel in dorpen en buitengebieden
+ 2020-11-10 mail Jan vd L: Oranjewoud zal eind van de zomer ook glasvezelkabel krijgen
Ter kennisgeving/Afgehandeld: staat ook op site.

Jan

l.
Mail 9-11-2020: Accolade: melding nieuw ERP (software) systeem.
Is afgehandeld door Rein.
m.
Mail 6-11-2020: gem H’veen: uitnodiging tav presentatie duurzaamheidfonds gen H’veen.
dd 17 nov 19.30-20.30.
zie 2e mail 13 nov: presentatie is tot nader order uitgesteld.
eraf; komt vanzelf weer nieuwe uitnodiging

Fred

n.
Mail 10-11-2020: wijkmanagement: perenbomen planten in gemeente Heerenveen:
Jan: in Overtuin?; bij Belvedere?
Rein: tussen Elizebethlaan en de Cissy van Marnixveldtlaan?
Afspraak: Jan zorgt ook dat het op de site komt. Proberen nog lokaties te verzinnen

Allen

o.
Mail 10-11-2020: Shell-W.Rogge: uitnodiging opening Zonnepark dd 27 nov 2020.
Ter kennisgeving
Rein/
Fred

4. Ledenlijst PB
5. Subsidies
Afgehandeld door Rein
6. A32.
Follow-up op-en afritten A32,
Rein praat ons bij. Eerstvolgende keer sluit Folkert ook aan. Meerwaarde is dat Folkert ook te maken heeft
met de verantwoordelijke voor dit project.

Rein

7. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
a. Afspraken/acties na overleg met Caleidoscoop
Er is in september een enquête geweest. Rixt zou dit verder oppakken. Tot op heden nog geen bericht.
Jaap vraagt naar ideeën om enquête aan te vullen met meer vragen.
Bijvoorbeeld:
Vraag tav donateurschap toren Belvedere.
Hoe ervaart men de blokkades gerealiseerd op de Kon Jul weg.
Enquête zou via site ingevuld kunnen worden.
Jan stuurt link ook nog even door aan de rest van het PB om te zien of we nog vragen willen toevoegen.
Deze week voor vrijdag reageren.
Hoe eenieder te bereiken?
Inlegger dorpskrant
Op de site kenbaar maken dat deze snel ingevuld dient te worden.
In de nieuwsflits aangeven dat deze bij de Wâldknyn erbij komt.
b. Jan: is de duurzaamheidscampagne, zie ingekomen stukken, iets voor de dorpsvisie?
Niet besproken

Allen

8. Fittest Oranjewoud Sport Fryslan Marije Plantinga (Sport Fryslân)
Nog 1x op de agenda. Jan zal nog een keer informeren.

Jan
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Jan
allen

Jan

9. Gaswinning
a. Mail 28-10-2020: ter info
10. Van der Valk
Geen bijzonderheden

Alle

11. Nieuwe bestuursleden
Folkert zal nog 2 personen actief benaderen
12. In 2020 bestaat PB 90 jaar/Oranjewoud SAMEN
Naast bank ook nadenken/kijken naar andere ideeën
13. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud;
Geen bijzonderheden
14. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag
a. Fred: AED-melding: wat te doen met afwezigheid
Fred zoekt details verder uit en pakt dit op met Folkert
b. Fred: Wat te doen met de pc
Indien we gebruik kunne maken van de cloud is pc voorlopig overbodig en kan bewaard worden bij archief
Uitzoeken of dit kan en dan implementeren
c. Fred: Hoe gegevens back-uppen?
Gegevens op pc van Rein back-uppen; is misschien niet nodig als we Cloud gaan gebruiken
d. Fred: ter kennisgeving: aanpassingen in Akse-media
e. Rein: Hoogte nieuwe huizen Casimiralaan: kunnen/moeten we hier iets mee?
f. Rein: Te veel publiek in Oranjewoud. Moeten we hier iets mee? Meenemen naar Rixt
g. Rein: nieuwe bestuursfoto? Wanneer Jaap en Jan afscheid hebben genomen en er een nieuw bestuur is een
nieuwe foto maken
h. Rein: met oud en nieuw een kaartje naar de bewoners; Vragen of Louwina dit wil regelen
i. Rein: A32: Wat gaan we nu doen? Rein zal bezwaar indienen
j. Rein: Talant en Bangma: nieuwbouw op huidige locatie en extra verkeersmomenten in Lois Ademalaan
Bangma uitnodigen

Folkert

allen

Fred /
Folkert

Fred
Rein /
Fred

Rein
allen
Rein
Rein
Jan

k. Rein: bermbeheer: Contact geweest met Jan Bakker en Wil Wiekema. Dit is kenbaar gemaakt bij Rixt. Er is
een nieuwe partij die bermbeheer gaat uitvoeren. Rixt zou deze partij in contact brengen met Jan Bakker.
Rixt mailen om stand van zaken/dit na te vragen
l. Jan: Heeft 25 banketstaven voor vrijwilligers. Rein levert Jan lijstje met namen

Jaap
Rein

15. Volgende bestuursvergadering: 22 december 2020
Naar alle waarschijnlijkheid via ms-teams
16. Sluiting
Om 22.00 uur sluit voorzitter Jaap de vergadering.
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