Nieuwsbrief van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel......

Nieuw!
Alstublieft, hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Oranjewoud!
Het bestuur wil hiermee u als inwoner van Oranjewoud graag actief informeren over actuele
zaken waarmee Plaatselijk Belang voor het dorp bezig is. We houden het kort, op onze website
kunt u vaak uitgebreide(re) berichtgeving vinden. Naast de (vernieuwde) website verspreidt het
bestuur van PB informatie via de mail en natuurlijk onze de dorpskrant ‘De Wâldkyn’.
De Wâldknyn verschijnt binnenkort weer en daarin vindt u o.a. ook de agenda en stukken voor
onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 13 maart a.s. wordt gehouden in de
Koningshof. Naast alle “online” én papieren communicatie is het dan goed om elkaar daar te
ontmoeten. Mogen wij u begroeten op onze jaarvergadering? Welkom!

Informatie Van der Valk-hotel
Op 16 januari jl. presenteerde de gemeente Heerenveen het
schetsontwerp voor een mogelijk Van der Valkhotel in
Heerenveen, aan de A32 bij de Oranje Nassaulaan. De
belangstelling voor deze bijeenkomst in het Abe
Lenstrastadion was groot. De schetsen zijn inmiddels in 3Dbeelden te zien. De raadscommissie ROM vergadert op 1
februari a.s. hierover. Op onze website vindt u meer informatie.

Lollius Ademalaan
Op 21 november jl.werd op
feestelijke wijze de
gerenoveerde Lollius
Ademalaan weer in gebruik
genomen. Ondanks de regen
zagen wethouder Hans
Broekhuizen en Plaatselijk
Belang voorzitter Jochem
Liemburg kans een boom te
planten om de geslaagde
herinrichting te markeren.

Overleg PB met verenigingen

We rijden te hard!

Om de communicatie tussen de besturen van de
verschillende verenigingen en clubs die binnen ons
dorp actief zijn te versterken, organiseerde het bestuur
van Plaatselijk Belang op 10 oktober jl. in "De
Koningshof" een overleg.
Doel van deze avond was 'verbinden en versterken'.
Uitwisselen waar elke club mee bezig is en waarmee
men elkaar kan helpen was de hoofdmoot van deze
avond. "Prima initiatief", zo werd gemeld.
Dit overleg krijgt dan ook zeker een (jaarlijks) vervolg.
Alle besproken onderwerpen leest u op onze website.

Plaatselijk Belang
heeft onlangs een
“zienswijze”
ingediend op het
nieuwe GVVP,
voluit: het
Gemeentelijk Verkeer-en
Vervoersplan. We hebben
hierin met name de snelheid
op de Koningin Julianaweg
aangekaart.
De gemeente wil nu graag met
ons overleggen over een
aantal maatregelen op deze
weg en herhaalt dat
gedragsbeïnvloeding nog altijd
de meest effectieve maatregel
is. Met andere woorden: ‘die
pet past ons allemaal’…

Schoonmaak de Blêdeklauwer
Kent u het beeld "De
Blêdeklauwer"?

Lees meer op onze website.

Dit kunstwerk vindt u tegenover de
ingang van Hotel-restaurant
Tjaarda.

Even noteren.....:

Het is een ontwerp van Frits Klein
(1925-2016) en in 1996 uitgevoerd
in staal en glas door glazenier Joop Frenay. Glas
Atelier: Jjip.

Dinsdag 13 maart a.s. :
Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Oranjewoud,
20.00 uur in de Koningshof.

Na een tip van PB aan directeur Tjitte de Wolff van
Tjaarda is het kunstwerk flink onder handen genomen.
Het is niet alleen schoongemaakt, ook de voegen van
de fundering zijn hersteld, chapeau!

Agenda en stukken worden
tijdig verzonden aan de leden,
gepubliceerd op onze website
en in de Wâldknyn.

Overigens: weet u de betekenis van de naam
"Blêdeklauwer"....?

Nieuwe situatie A-32 in 3D gevisualiseerd
De planvorming over de verbeteringen van de A-32 (de op-en
afritten) is bijna afgerond. Zoals bekend heeft Plaatselijk
Belang in nauwe samenwerking met een van onze leden,
Kees den Otter, een belangrijke bijdrage gehad in een aantal
oplossingen. Er vindt nog nader onderzoek plaats over een
mogelijke rotonde aan de westkant (afrit vanuit Leeuwarden)
in plaats van verkeerslichten. Wordt vervolgd dus.
De toekomstige situatie is in 3D-beelden gevisualiseerd.

Overleg met de wethouder
Op 14 november jl. vond het jaarlijkse overleg tussen de
wijkwethouder Hans Broekhuizen, wijkmanager Annie Stelma
en het bestuur van Plaatselijk Belang plaats.
Onze inbreng voor de agenda was deze keer o.a:
- de gaswinning van Vermilion
- onze zienswijze GVVP
- afronding renovatie Lollius Ademalaan
- voortgang herinrichting op-en afritten A-32
- en de laatste zaken over de plannen voor een Van der Valkhotel.

Donglust
De laatste berichtgeving over Donglust dateert al weer van
enige maanden geleden. Tijdens de jaarvergadering van
Plaatselijk Belang van 21 maart 2017 hebben we informatie
gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen te melden, wel houden we goed contact met
zowel de gemeente als met mevrouw De Beaufort.

Hebt u een bewakingscamera....?
Onze wijkagent Peter van Harten vraagt uw en onze hulp:
hebt u een bewakingscamera? Meld ‘m aan bij de politie! De
politie is namelijk op zoek naar zo veel mogelijk camera’s,
zowel van bedrijven als van particulieren. Hoe meer camera’s,
des te sneller kan de politie in actie komen na een misdrijf of
een verdachte situatie.
Wijkagent Van Harten: "Camerabeelden spelen een
belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven, ook in
Oranjewoud”. Lees verder op onze website.

Wilt u iets melden?
Als u vragen, suggesties of informatie heeft óf u wilt gewoon
iets opmerken, laat dit dan weten aan het bestuur door een
mailtje te sturen naar pboranjewoud@gmail.com.
Hebt u iets voor de agenda op onze website? Of wilt u iets
anders delen met uw medebewoners op de website, stuur dan
een mailtje naar websiteoranjewoud@hotmail.nl.

Tot slot....

Kent u iemand die deze nieuwsbrief niet heeft gekregen maar
voortaan wel graag zou willen ontvangen? Tip hem of haar
dan over het aanmeldingsformulier op onze website. Een
mailtje naar nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com kan natuurlijk
ook. Bedankt!

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com toe aan uw adresboek.

