Notulen bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud woensdag 15 september 2021, 19.30-21.30 uur

1.

2.

3.

Opening van de vergadering.
Jochem opent om 19.35 uur de vergadering.
Aanwezig: Jochem Liemburg (voorzitter a.i.), Sylvie de Jong, Rein Soet (penningmeester), Jan Hylkema, Folkert
Sinnema, Fred vd Hoogen.
Afwezig: Ron v Albada
Notulen:
a. Verslag bestuursvergadering 15 juni 2021 + actielijst 15 juni 2021
verslag 15 juni met 2 aanpassingen goedgekeurd
actielijst: doorgenomen en aangepast (komt weer terug als actielijst 15-9-21)
Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
(NB. Fred heeft pas medio aug weer de mails vanaf eind juni kunnen bijwerken; dit heeft soms wel vertraging
gegeven)
ingekomen:
a. 21-06-2021: gem H’veen: gegevens nodig ivm account tav digitaal subsidieaanvragen.
doorgestuurd naar Rein. Rein heeft dit al opgepakt
b. 22-06-2021: Tjaarda: herrineringsmail tav factuur die ze liever niet willen betalen ivm ‘Corona-crisis).;
doorgestuurd naar Rein; loopt
c. 28-06-2021: mail Jochem: nav mail ‘herstellen blauwe route’: Jochem heeft uitgezocht hoe te handelen en
dit getoetst: werkt nog steeds. Fred zal nog een mail sturen
d. 28-06 t/m 11-07 2021: mailwisseling tav ‘Zienswijze Verwijderen Fietspaaltjes’; uiteindelijk een reactie door
Jochem verstuurt naar gemeente.
e. 30-07-2021: nieuwsbrief ‘Doarpswurk’. Ter info.
f.
02-07-2021: mail wijkmanagers gem H’veen.: tav Inwerkingtreding wet WBTR
g. 01-08-2021: nieuwsbrief Lânskipfûns Oranjewâld-Ketlik. Ter info.
h. 05-08-2021: Omroep Friesland: vooraankondiging dat men 19 aug de hele dag in Oranjewoud zal zijn. Mail
ook naar Louwina verstuurd voor de site.
i. 09-08-2021: mail bewoner PB-weg: klacht tav te hard rijden; verzoek om een snelheidsmeter.
j. 17-08-2021: mail Wâldknyn tav verzoek adverteerder om ipv interview een redactioneel artikel te mogen
plaatsen. 23-08-2021: Jan heeft hierop met een idee gereageerd.
k. 19-08-2021: mail afd IBOR, team verkeer: mail aan bewoner PB weg tav het zullen plaatsen van een
snelheidsmeter.
l. 25-08-2021: mail wijkmanagement: start + info communicatie regiofonds. Ter info en voor de site (is
doorgestuurd naar Louwina)
m. 26-08-2021: mail Sander Bakker, Klein Jagtlust, t.a.v. maken afspraak op een woensdag na 11 sept.
We kunnen alle woensdagen in oktober behalve herfstvakantie; Fred zal dit doorgeven.
n. 29-08-2021: mail mevr Hooghiemster. Opmerking over Corona en contributie. Ter info

o.
p.
q.

Extra ingebracht door Fred:
29-08-2021: brief KNHM foundation: inschrijven mogelijk voor buurt ideeën; Kern met Pit
02-09-2021: brief Caleidoscoop: gratis ondersteuning bij buurtbemiddeling
09-09-2021: mail Hans Tiessen D66: input/aandachtspunten voor D66.
Fred zal wat algemene punten geven die nu spelen: verkeersproblematiek (snelheid parkeren), Vd Valk,

Uitgaand:
r.
s.

16-08-2021: mail klacht PB weg doorgestuurd naar H. Kromkamp.: verzoek tot plaatsen snelheidsmeter.
31-08-2021: mail mevr Hooghiemster beantwoord.

4.

Jaarplan 2021
Vaststellen voorstel Rein Jochem dd 14 juni; zie bjilage.

5.

A32: Vast punt totdat het is afgerond? Geen meldingen/bijzonderheden: Kan eraf.

6.

Subsidies / Financiën
a. Info tav telefonische afspraak van Rein met wethouder Zoetendal dd 5 juli jl.? Rein informeert PB
b. Rabo clubsupport. Zie mail Rein. Op dit moment niets. Komt vaker langs, hopelijk tzt plannen tav een panna-kooi

7.

Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud: geen bijzonderheden.

8.

Nieuwe bestuursleden: Ron Albada

9.

Project nieuwbouw vd Valk
terugkoppeling bezoek gemeente dd 2 sep jl, zie verslag
Dit punt meenemen naar ledenvergadering. Plussen en minnen daar benoemen.
NB. De relatie niet uit het oog verliezen omdat we misschien ook iets via hun kunnen bereiken tav geld dat nodig is
om onze verkeersproblematiek op te lossen.

10. In 2020 bestaat PB 90 jaar / Oranjewoud SAMEN: geen bijzonderheden.
11. Verkeer tav de Marijke Muoiwei, Tjaarda’s laan en de Block van Scheltinga weg
Sylvie, Jan en Jochem is langs geweest. Men heeft wat paaltjes weer teruggezet ivm nulmeting. Men is weer bezig
met een nieuw plan. We kregen niet echt voeten aan de grond. Jan heeft kunnen regelen dat men gaat kijken naar de
alternatieve paal.
12. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud/ Rixt Wind
- Rixt: overleggen verkeer en parkeerproblematiek Oranjewoud
- Rixt: idee tav panna-kooi in Oranjewoud bespreken
- herinrichting + onderhoud wegen in Oranjewoud is er een programma? Zouden we graag ook willen hebben/inzien
13. Wvttk/Rondvraag
-Mail bewoner tav missen blauwe pijltjes: is dit nu afgehandeld?; doen wij jaarlijks een ‘‘controle-ronde”? Nee
-terugkoppeling bezoek Sylvie en Jan aan Staatsbosbeheer (Dennis en Manon) tav ATB fietsroute: Men kwam niet
enthousiast over. Zij zijn niet echt tegen maar volgens hen ligt de actie bij Antea. Zij vinden dat er een goede route is
nabij Appelscha. Het bos van Oranjewoud heeft andere bestemming. Men gaf ook aan dat ze niet van plan waren de
parkeerplaatsen te vergroten. Daarnaast wil men graag Oranjewoud liever autoluw maken dan extra faciliteiten te
realiseren. Tijdens vergadering had Sylvie contact met Antea: het lijkt erop dat zij Oranjewoud een ATB-route willen
schenken. Details volgen.
-Ledenvergadering: dinsdag in November?
-standaard agendapunten (oa jaarplan / kasboek) +
- enquête
- vd Valk
-Dorpswethouder is er altijd: over en weer de agendapunten die elkaar aangaan uitwisselen.
-Doen we dit jaar iets met de Kerst: ja: Kaartje
-Netten goaltjes Lollius Adema laan: goals voldoen nu niet om netten aan te hangen. Rein gaat hier verder mee.
- Jochem schrijft stukje voor Waldknyn december
- Jochem: folders tav niet schieten van damherten: ter info
- Ter info: bewoner Oranjewoud klemt briefjes onder de ruitenwisser van foutparkeerders in het parklandschap.
14. Datum volgende vergadering:.
27 okt 19,30 Hof vd Koning
15. Sluiting

