Verslag Plaatselijk Belang Oranjewoud dinsdag 28 april 2021 / Via MS teams - 19.30-21.30 uur
1.

Opening van de vergadering.
Jochem opent om 19.30 uur de vergadering. Aanwezig is aspirant bestuurslid Jan Hylkema.
Jan wordt geïnformeerd / bijgepraat t.a.v. zaken en doelstellingen van het PB.

2.

Notulen:
a.

3.

Verslag bestuursvergadering 3 maart 2021 + actielijst 3 maart 2021: notulen worden goedgekeurd
actielijst:
- PB 90 jaar: Folkert gaat idee van prijsvraag uitwerken
- Renovatie PB weg: men is al begonnen.
- AED: alleen nog de actie t.a.v. trainingen laten staan.
- mailen enquête kan er af.
- documentatie Lanen op website: kan eraf, is geregeld

Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Ingekomen stukken:
a. Mail 03-03-2021: Regio Heerenveen, ‘n gouden plak. Ter info. Verzoek tot verspreiding vraag/op de site gezet
b. Mail 04-03-2021: Jan de Haan: forward mail Feike Bangma (Talant) t.a.v. klacht vanuit Lollius Adema Laan t.a.v.
aanrijden naar Talant via deze straat; Dit item meenemen naar dorpsvisie enquête
c. Mail 04-03-2021: Anton van Veldhoven. Ter info namens de vrijwilligers groep.
d. Mail 10-03-2021: Jochem Liemburg: info t.a.v. vragen tijdens digitale bijeenkomst Omgevingsvisie dd. 2-3-2021.
e. Mail 15-3-2021: Participatieraad t.a.v. vergadering 18 maart 2021. Ter info
f. Mail 16-3-2021: Dennis Benedictus, teamleider Staatsbosbeheer.
g. Mail 17-03-2021: Jan de Haan: fw-mail over enquête dorpsvisie. Ter info
h. Mail 19-03-2021: Jochem Liemburg: ter info: mailwisseling met Ton v Veldhoven t.a.v. kappen zieke bomen tgv
de ‘letterzetter’.
i. Mail 22-03-2021: Rein Soet: persbericht voor de af- en toe-ritten A32 met Oranje Nassaulaan.
Ter info; komt terug op agenda
j. Mail 23-03-2021: Rixt Wind. SVZ en reden afwezigheid. Ter info
k. Mail 24-03-2021: Jan de Haan: aanvullende info t.a.v. Rixt. Ter info
l. Mail 25-03-2021: Tamara Heeroma (BAM), ZV-verlof. Ter info
m. Mail 27-03-2021: Jochem Liemburg. SVZ damhertenprobleem; reactie op ‘noodkreet’. Ter info
n. Mail 29-03-2021: Tjaarda: korting op advertentie of slechts 1 advertentie.
Wat doen we hiermee? (zie ook agendapunt 6)
o. Mail 31-03-2021: Doarpswurk: nieuwsbrief. Ter info; op de site?
p. Mail 31-03-2021: Omgevingsvisie Heerenveen: Nieuwsbrief Omgevingswet 7; ter info. (raakvlak dorpsvisie?)
q. Mail 12-04-2021: Participatieraad, nieuwsflits april, ter info.
r. Mail 13-04-2021: gem H’veen: herstraatwerkzaamheden Pr. Bernardweg.
s. Mail 14-04-2021: gem H’veen: info tav bewonersbrief t.a.v. preventieve bestrijding eikenprocessierups. Mail 3x
gehad (gemeente, Rixt, en wijkmanagement)
Indien vragen of opmerkingen kunnen we contact opnemen met de wijkteamleider)
t. Mail 20-04-2021: Anneke Liemburg: opmerking tav bewonersaantal en verzoek link op onze website.
u. Mail 23-04-2021: Streekwurk Zuidoost: bevestiging aanvraag plaatsen van korte toelichting ( en foto) van het
voltooide project ‘Lanenplan Oranjewoud’ op website: www.streekwurk.frl/projecteninbeeld.
Plan is afgerond; Willen met alle eigenaren het plan ook afronden in een overleg. We willen ook subsidies
‘aanboren’ (IMF).
Een van de voorwaarden t.a.v. IMF is een stukje met foto op de website (zie deze mail).
Subsidies zijn ondertussen binnen dus we zouden van start kunnen gaan
Uitgaande stukken:
23-03-2021: Mail naar wijkmanagement t.a.v. enquête
Diverse mails beantwoord n.a.v. reactie op dorpsvisie-enquête

4.

Jaarplan 2021
Rein en Jochem zullen een concept 2021 maken.

5.

A32 / Persbericht: zie mail 22-3-2021

6.

Subsidies / Financiën
a. Wat te doen met adverteerders dorpskrant.
Rein zoekt contact met de heer Tjitte de Wolf.
b. verzoek bestuur Stichting Oranjewoud Historie:
Komen zij in aanmerking voor een bestuurlijke presentie-vergoeding voor thuisvergaderingen?
Geen vergoeding. Alle andere besturen die ook met PB te maken hebben krijgen ook geen vergoeding. Daarnaast heeft
deze stichting geen verband met PB Oranjewoud. Fred zal een mail sturen.

7.

Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud
Enquête bespreken. Jan en Folkert gaan hem dieper doornemen en koppelen dit terug

8.

Nieuwe bestuursleden.
Rein geeft aan dat we op tijd naar een nieuwe penningmeester moeten gaan zoeken. Volgend jaar maart is zijn tweede
termijn ten einde.
Ter info: we hebben met de nieuwe leden van de laatste weken ondertussen 600 leden.

9.

In 2020: PB 90 jaar / Oranjewoud SAMEN
3 maart: - locaties voor ‘bank’ bespreken; misschien een combinatie met het Oranjewoud Festival
Wat gaan we doen? Geen bank, Folkert en Jan zullen een ‘prijsvraag’ uitwerken.

10. Verkeer tav de Marijke Muoiwei, Tjaarda’s laan en de Block van Scheltinga weg
Om het aantal auto’s uit het Parklandschap te weren zijn op de Marijke Muoiwei, Tjaarda’s laan en de Block van
Scheltinga weg eertijds obstakels geplaatst. Fietsers kunnen rechtdoor, de auto’s gaan over een parkeerterrein + een
verbodsbord met de tekst “Alleen Bestemmingsverkeer”. Kortgeleden heeft de gemeente deze obstakels weggehaald,
waardoor de automobilist gewoon door kan rijden. De optische belemmering is weg.
Jochem zal dit met de gemeente oppakken t.a.v. een aantal fietspaaltjes.
11. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud;
- Deadline Waldknyn 11-2 is 4 mei
- Bewonersaantal aanpassen website (mail Anneke): Fred
- Lanenplan op site: Jochem
- Waldknyn: A32 iets melden.
- Waldknyn: enquête: Rein
12. Wvttk/Rondvraag
- Prins Bernardweg: met de gemeente - Rixt of Hedwig - in contact gaan treden t.a.v. het fiets/voetpad
- afscheid bestuursleden
- Vd Valk niet uit het oog verliezen: allen

- geluidshinder A32 (geluidswal) hoe zit het hiermee; destijds een stichting geweest; is wel iets wat PB aan gaat.
13. Datum volgende vergadering:.
15 juni 2021 19.30; hopelijk weer fysiek (dan zal de locatie het Hof van de Koning zijn)

14. Sluiting
Besluiten:
- proberen in oktober de volgende algemene ledenvergadering
- Jan zal (eventueel) samen met Folkert contactpersoon worden van Rixt. Bij elke vergadering zal benoemd worden welke
punten met haar besproken dienen te worden. Jan (en eventueel) Folkert pakken dit dan op en monitoren de vorderingen.

