Jaaroverzicht 2021 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Coronacrisis.
Zoals bij zovele bedrijven, verenigingen en andere organisaties heeft het Coronavirus ook een
stempel gedrukt op Plaatselijk belang Oranjewoud en natuurlijk niet te vergeten ons dorp, waardoor
verschillende zaken niet door konden gaan c.q. niet uitvoerbaar waren.
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het bestuur Plaatselijk Belang (PB) Oranjewoud:
Door o.a. de Coronacrisis en ook het feit dat verschillende bestuursleden niet meer in Oranjewoud
wonen hebben er het laatste jaar vele wisselingen binnen het bestuur voor gedaan. Op een bepaald
moment waren er slechts drie bestuursleden over en dreigde PB te moeten stoppen.
Maar gelukkig hebben we het tij kunnen keren en zijn er voldoende kandidaten gevonden, die van
plan zijn om de dingen weer met een frisse start op te pakken. Een positief punt is dat het ledental
van PB is gestegen naar 600 per 31 december!
Het (beoogde; bestuursleden moeten nog benoemd worden in de komende ledenvergadering)
bestuur van PB Oranjewoud bestaat uit:
• Jan Hylkema (beoogd voorzitter)
• Fred van den Hoogen (beoogd secretaris)
• Pieter van Dam (beoogd penningmeester)
• Sylvie de Jong
• Sonya de Boer
• Folkert Sinnema
Rein Soet (penningmeester) en ook Jochem Liemburg (die als interim-voorzitter tijdelijk is ingevallen)
zijn aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur.
Informatie vanuit het bestuur van PB wordt verspreid via de website, de dorpskrant “De Wâldknyn”,
de Nieuwsflits en per mail.
Aanwinsten voor het dorp
In 2019 is een AED aangeschaft. I.v.m. de crisis is bij alle bewoners die hebben deelgenomen aan de
AED-training (reanimatiecursus) het brevet met 1 jaar verlengd. Daarnaast is er een nieuwe training
gepland in 2022.
In 2021 is er een fietsenstalling/-rek geplaatst aan het begin van de Van Bienemalaan.
Ook zijn er perenboompjes geplant in de groenstrook van de Elisabethlaan.

Dorpsvisie
De belangrijkste uitkomsten van de uitgezette enquête zijn als input voor het opstellen van een
dorpsvisie/actieplan gebruikt. Aandachtpunten die hierbij aan de orde zullen komen zijn:
• Te hard rijdend verkeer op Prins Bernhardweg, Koningin Julianaweg en Tolhuisweg;
• Plaatsen nestkastjes;
• Goede bereikbaarheid van Oranjewoud garanderen (A32, Van der Valk);
• Plannen hotel Van der Valk;
• Parkeerproblemen rondom de bossen.
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Op- en afritten A32 met de Oranje Nassaulaan
In het kader van het project Heerenveen beter bereikbaar (www.heerenveenbeterbereikbaar.nl),
waarbij er aandacht is voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer door Heerenveen,
wordt ook de op- en afritten van de A32 met de Oranje Nassaulaan verbeterd. Het College van B. en
W. gaf aan dat haar voorkeur uitging naar een afhandeling met verkeerslichten bij de Stadionweg.
Hierop heeft het bestuur een zienswijze tegen dit plan ingediend en aangegeven dat de door ons
voorgestelde rotonde variant op de Stadionweg en de Oranje Nassaulaan een veel betere oplossing
is. Dit gemotiveerd door onze dorpsgenoot Kees den Otter, die verkeerskundige van beroep is.
Daarna hebben Gemeente, Rijkswaterstaat, het Adviesbureau en deze vertegenwoordiger van PB
wederom rond de tafel gezeten en zal definitief de rotonde variant worden gerealiseerd.
Activiteiten in en rondom het dorp
• Veel is dit jaar niet doorgegaan dit jaar vanwege de pandemie: o.a.
- Algemene Leden Vergadering
- Er was een beperkt aantal koffie-ochtenden in het Hof van de Koning, en sommige ook
aangepast aan de Corona regels.
- Stamppotbuffet
- Jaarlijkse vrijwilligersavond
- Jaarlijkse schoonmaakronde door het bestuur
- Oranjewoud Festival
- Wâldsterjûn
- Dorpsfeest
- Jaarlijkse overleg met de besturen van de verschillende verenigingen in Oranjewoud
- Wâldster Strúntocht
• In augustus is op Omrop Fryslân een uitzending geweest over ons dorp in “Simmer yn
Fryslân”

Woning/ hotelbouw
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2019 besloten dat aan de oostzijde van de A32 een Van der
Valk-hotel mag worden gerealiseerd. Er zijn 2 verschillende plannen voor het hotel gepresenteerd
waaruit gekozen kan worden. Het bestuur heeft echter naar de gemeente aangegeven dat we ons
afvragen of dit een goede ontwikkeling is voor ons dorp i.v.m. de verkeerssituatie en ook de
plaatselijke Horeca. Een duidelijke optie voor ons is dat er geen Hotel komt, maar woningbouw zodat
binnen/bij ons dorp ook starters op de woningmarkt een plaats kunnen krijgen.
Lanenplan Oranjewoud
In 2021 hebben meerdere bijeenkomsten plaats gevonden veelal online. Er is een definitief
Lanenplan ontwikkeld ten behoeve van alle eigenaren. Hierover is in 2021 over gecommuniceerd met
de eigenaren. Het is nu zaak om op basis van het Lanenplan te komen tot een meerjarig uitvoerings/onderhoudsplan, waarbij de verschillende eigenaren gaan samenwerken.
Wetterskip Fryslân voert een proefproject uit om een hoger waterpeil in de bossen te realiseren door
in de zomer water vast te houden en in de winter naar behoefte water af te voeren. Een hoger
waterpeil is van belang voor levensduur van de bomen en de eventuele aanplant.
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Contacten met de gemeente
Met wijkmanagers mevrouw R. (Ruurdje) Annema en R. (Rixt) Wind, teamleider van het wijkteam de
heer H. (Hendrik) Kromkamp en ook met meerdere ambtenaren wordt normaal regelmatig contact
onderhouden. In 2021 hebben we, vanwege de crisis, slechts 1x overleg gehad.
Buiten dit reguliere overleg hebben we wel een aantal overleggen gehad met de verkeerswethouder
en de afdeling verkeer van de gemeente over het geplande weghalen van de paaltjes die destijds
geplaatst zijn t.a.v. het autoluw maken van het Parklandschap Oranjewoud. De tot dan gangbare
wegen voor het (snel)verkeer zijn toen afgesloten middels paaltjes, waardoor het bestemmingverkeer via de aangelegde parkeerplaatsen moet rijden om sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te
gaan. Omdat we ongerust waren dat als deze paaltjes verdwijnen er daardoor weer veel meer
sluipverkeer zal ontstaan door het Parklandschap, hebben we een zienswijze ingediend. Dit heeft
opgeleverd dat de betreffende paaltjes blijven, zij het in een andere vorm.
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
•
•

•
•

Ook de jaarlijkse fietsronde met de wethouder heeft, i.v.m. de crisis, niet plaatsgevonden.
Vanuit het bestuur is een reactie gegeven op het door de gemeente ontwikkelde verlichtingsplan
voor Oranjewoud. De vaststelling hiervan heeft door de Coronacrisis ook vertraging opgelopen;
men verwacht nu het verlichtingsplan het eerste kwartaal van 2022 te kunnen afronden.
De Bieruma Oostingweg is op verschillende plekken hersteld/geasfalteerd.
De Prins Bernhardweg en het fietspad is (deels) her-straat.

Overig
• PB- Oranjewoud bestaat 90 jaar
In december 2020 bestond het PB Oranjewoud 90 jaar. We hadden als bestuur een aantal
ideeën om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Ook hier heeft de crisis roet in het eten
gegooid. We hopen dit in 2022 uiteindelijk wel te kunnen vieren/oppakken.
• Dierenoverlast
We krijgen regelmatig opmerkingen/klachten over de overlast die dorpsbewoners ondervinden
van damherten, dassen en ook steenmarters. We weten dat deze dieren veel schade
veroorzaken aan tuinen en andere bezittingen. Dit zijn echter beschermde dieren, die niet
bestreden mogen worden. Wel hebben we over de Damherten contact gehad met de Provincie
en die hebben ook aangegeven dat het een plaag begint te worden, maar hun initiatief om het
aantal herten te reguleren is gesneuveld bij de rechter.

Januari 2022,
Jochem Liemburg, interim-voorzitter Plaatselijk Belang Oranjewoud.
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