Notulen Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum: 4 maart 2021 (online via ms-teams)
Aanwezig: Jochem Liemburg (VZ-ai), Rein Soet, Fred van den Hoogen (aspirant bestuurslid), Folkert Sinnema
(aspirant bestuurslid).
Acties
1. Opening/aanvulling op de agenda
Om 19.45 uur opent Jochem de vergadering.
Aanvulling op agenda: rondje ‘hoe is het met iedereen?’
2. Notulen bestuursvergadering 13 januari 2021: vastgesteld.
Actielijst 13 januari 2021: doorgenomen en bijgewerkt.
3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:

a.

Mail 19-01-2021: Louwina: info tav nieuwsflits en website: Leuk om te vermelden in
nieuwsflits? Actie: Louwina vragen/melden dit op de nieuwsflits zelf te zetten

b.

Mail 20-01-2021: nieuwsflits participatieraad + agenda vergadering 21 jan. Ter info

c.

Mail 21-01-2021, 2x: Arend Toering: Samenvatting sessie met info over voorstellen Wijk- en
dorpsbudget dd 13 jan 2021; zie ook agendapunt 6.

d.

Mail 21-01-2021: Frriesland Duurzaam; project LEEF duurzaam initiatief; ter info

e.

Mail 29-01-2021: ‘wijkmanagement: gem. H’veen verwijderd 100 fietspaaltjes; ter info + site

f.

Mail 03-02-2021: FP: uitslag onderzoek ‘wonen en huren in uw dorp’; ter info

g.

Mail 04-02-2021: Hendrik Kromkamp: plaats van de perenbomen
Rein heeft gekeken: akkoord, Fred heeft al teruggemaild.

h.

Mail 12-02-2021: Waldknyn: offerte kleurendruk dorpskrant: zie agendapunt 6

i.

Mail 15-02-2021: wijkmanagement: digitale dorpsbijeenkomst Akkrum.
Als voorbeeld tav een digitale dorpsbijeenkomst.
Voorkeur PB: fysieke vergadering, hopelijk kan aan het einde van het jaar

j.

Mail 16-02-2021: gem H’veen: uitnodiging informatieavond ontwerp-omgevingsvisie dd di 2
mrt. Deelname door een aantal bestuursleden, eigen bestuur overleg verschoven.

k.

Mail 16-02-2021: participatieraad - nieuwsflits febr 21. Ter info.

l.

Mail 22-02-2021: Ton v Veldhoven: SVZ Zonnewal A32. Ter info.

m.

Mail 24-02-2021: PB Mildam: uitnodiging jaarvergadering dd 10-3-21; zie agendapunt 12

n.

Mail 15-02-2021: Stichting Historie Heerenveen: uitnodiging tot meedenken over een Canon,
zie agendapunt 13

o.

Extra: Hennie Oosterbaan - extra fietsplekken in Oranjewoud.

Fred

4. Jaarplan 2021
Hebben we nog niet gemaakt. Willen we er nog eentje schrijven?
Afspraak: we nemen het jaarplan van 2020 en kijken of we daar 2021 van kunnen maken. Dit alles afgezet
tegen de Coronamaatregelen.
5. Ledenlijst PB
Staat op actielijst, kan van agenda af.
6. Subsidies / financiën.
a. Stand van zaken; zie ook mails Arend Toering.
(mail Rein, 15-2-21, met reactie naar R. Wind.)
b. Offerte kleurendruk dorpskrant

Helaas geen kleurendruk: is namelijk niet kostendekkend met advertenties.
We kunnen na de crisis adverteerders vragen of men meer geld over heeft voor kleuren advertenties.
7. A32
a. Stand Van Zaken (SVZ) :
2 doseerlichten en bewegwijzering moest aangepast worden. Is gedaan. Iedereen is ondertussen
enthousiast over wat er ligt. Komende week (di 9 mrt) wordt een definitieve beslissing genomen.
8. Dorpsvisie Oranjewoud/Dorp Oranjewoud
a. SVZ enquete: Besluit: we laten een printversie meegaan met Wâldknyn. Fred zal regelen dat er een
printversie wordt aangeleverd.
b. Nabespreken informatieavond ontwerp-Omgevingsvisie dd 2 maart j.l.
Weinig verrassend. Geen nieuwe punten / onderwerpen t.a.v. vorige bijeenkomst.
9. Fittest Oranjewoud Sortt Fryslân MArije Plantinga (Sport Fryslân)
Besluit: van de agenda af.
10. Van der Valk
Terugkoppeling on-line bijeenkomst 2 maart j.l.
Rein praat bestuur bij. N.B. Als we als dorpsbelang ‘problemen’ hebben met van der Valk dan is onze rol
daarin dat wij het over punten hebben die het gehele dorp ( algemeen belang) aan zullen gaan. Zoals
bijvoorbeeld verkeersproblematiek, toegang tot het bos.)
11. Uitnodiging PB Mildam.
Onze reactie?
Bedanken voor de mail; Geen interesse.
12. Mail Stichting Historie Heerenveen.
Onze reactie? Jochem geeft het verzoek door aan stichting Historie Oranjewoud.
13. Nieuwe bestuursleden
Jochem Liemburg zal als coach tijdelijk deelnemen. Totdat we weer op sterkte zijn.
14. In 2020 bestaat PB 90 jaar / Oranjewoud SAMEN
Bekeken locaties voor ‘bank’ bespreken late staan ; eventuele andere acties bekijken / benoemen.
Misschien een combinatie met het Oranjewoud Festival.
13. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud;
Geen bijzonderheden uit deze vergadering te melden
14. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag: geen bijzonderheden.
15. Volgende bestuursvergadering: dinsdag 13 april 19.30 uur.
Afhankelijk van Covid crisis: fysiek of MS-teams.
16. Sluiting: om 21.45 uur sluit voorzitter Jochem de vergadering.
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