Nieuwsbrief van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

maart 2018 - nummer 2
We ontvingen leuke reacties op de 1e nieuwsbrief van PB
Oranjewoud! Dit stimuleert ons hiermee door te gaan. Dus:
hierbij presenteren wij al weer nummer 2. Het bestuur wil
hiermee u als lid van Plaatselijk Belang, dorpsinwoner en/of
belangstellende graag actief informeren over actuele zaken
waar wij voor het dorp mee bezig zijn.

Healthy Ageing Tour: wielerparcours door Oranjewoud
U hebt ze vast al gezien in Heerenveen en Oranjewoud: de
gele borden met de melding dat sommige straten op 4 april
tussen 11.00 en 15.00 uur zijn afgesloten. Dit heeft alles te
maken met de Healthy Ageing Tour, een wielerevenement dat
voor het eerst in Heerenveen start.
Welke wegen worden afgesloten en alle overige informatie
hierover leest u in een speciale informatieflyer van de
gemeente Heerenveen en op onze website.

Afscheid van voorzitter PB Jochem Liemburg
Op 13 maart a.s. hield Plaatselijk Belang Oranjewoud haar
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Koningshof. Het
bestuur heeft een goed gevulde zaal weer bijgepraat over
allerlei zaken die Oranjewoud aangaan.
Aan het einde van de bijeenkomst werd afscheid genomen
van voorzitter Jochem Liemburg. Wijk-wethouder Hans
Broekhuizen roemde Jochem om zijn enthousiaste en
coördinerende rol voor het dorp. In de afzwaai-speeches van
de medebestuursleden kwam met name naar voren dat Jochem zich een "echte doorzetter"
toonde als hij zaken voor elkaar wil krijgen. Jochem heeft er 8 bestuursjaren op zitten: hartelijk
dank voor je geweldige inzet!
Foto: Jochem en Anneke testen het bankje dat Jochem als afscheidscadeau ontving van het bestuur van PB.
Klik hier voor meer foto's van de AV.

Toelichting PB over Lanenbeheer

We rijden te hard!
Ook in de eerste
nieuwsbrief
vermeldden wij dit
al. Wijkagent Peter
van Harten vertelde
op de Algemene
Vergadering van 13 maart jl.
dat uit de recent gehouden
snelheidsmetingen bleek dat
bij 87% van de voertuigen een
te hoge snelheid is gemeten
op de Julianaweg.
Dit is een aanhoudend
probleem: de gemeente wil nu
samen met PB overleggen
welke maatregelen kunnen
helpen dat een ieder zich aan
de maximum snelheid van 30
km/u houdt. Dit is o.a. een
uitvloeisel van de door PB
ingediende zienswijze op het
GVVP.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart
vertelde het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud over het Plan van Aanpak Lanenbeheer.
Een interessant onderwerp voor het dorp en haar
bossen. Nog eens nalezen? Bekijk de presentatie of
het Plan Aanpak nog even op uw gemak.

Wordt vervolgd!

De Wâldknyn nu ook op website

Lees hier het eerder geplaatste
nieuwsitem hierover.

Dorpskrant De Wâldknyn is nu ook
op onze website te lezen.

AV gemist......?

Onlangs zijn de drie edities van
2017 gepubliceerd en het is de
bedoeling meerdere jaargangen
online te zetten, zodat de
dorpskrant (ook) op de website
gearchiveerd wordt.

Kon u de jaarvergadering niet
bijwonen? Op de website kunt
u diverse stukken vinden die
het bestuur van Plaatselijk
Belang Oranjewoud
presenteerde tijdens de
Algemene Ledenvergadering
van 13 maart jl.

Met de redactie van de Wâldknyn is afgesproken dat
een eerder verschenen editie pas op de website wordt
geplaatst als er weer een nieuwe dorpskrant bij u op
de mat of in de brievenbus ploft.
De drie nummers van jaargang 2017 vindt u hier.

Nieuwe situatie bij de A-32: bekijk het in 3D!
Uit reacties in het dorp blijkt dat veel inwoners nog niet
precies weten hoe de nieuwe situatie van de op-en afritten
van de A-32 er uit komt te zien.
Daarom deze keer hier weer even aandacht voor, zie ook de
eerste nieuwsbrief. Plaatselijk Belang heeft een belangrijke
stem gehad in de oplossingen zoals die nu bedacht zijn.
Nog één kruising is onderwerp van gesprek, namelijk de afrit
vanuit Leeuwarden. De nu geplande verkeerslichten kunnen wellicht nog worden vervangen
door een rotonde. We houden u op de hoogte. Op de 3D-beelden kunt u zien hoe de (nu nog
voorlopige) situatie er in de toekomst uitziet.

Nieuwe wijkmanager: Ruurdtje Anema
Sinds 1 maart jl. is het wijkmanagement van de gemeente
Heerenveen uitgebreid door de komst van Ruurdtje Anema.
De indeling van werkzaamheden voor alle dorpen en wijken in
de gemeente Heerenveen is ook gewijzigd: Ruurdtje Anema is
nu het aanspreekpunt voor Oranjewoud; zij neemt deze taken
van Annie Stelma over. Wilt u over bepaalde (beleidsmatige)
zaken contact met de wijkmanager? U kunt Ruurdtje
telefonisch bereiken op 0513-617652 of 06-21290463 of via
de mail r.anema@heerenveen.nl.

Oranjewoud Festival
Het Oranjewoud Festival heeft dit jaar een extra lang
programma. Van 1-10 juni is het Parklandschap Oranjewoud
weer the-place-to-be voor muziekminnend publiek dat in het
kader van de Culturele Hoofdstad 2018 wordt verwend met
topmusici uit binnen- en buitenland.
Het Oranjewoudfestival is dit jaar groter van opzet; daarom
zijn er meer mensen nodig om alles op rolletjes te laten
verlopen. Maar: het Oranjewoud Festival zoekt nog vrijwillgers! Kijk op de website van OF voor
meer informatie of aanmelding.
Plaatselijk Belang draagt het Oranjewoud Festival een warm hart toe en heeft een financiële
bijdrage toegezegd voor het '"dorpsontbijt" dat vorig jaar alom werd gewaardeerd. Het
dorpsontbijt vindt ook dit jaar weer plaats in de Proeftuin - het centrale middelpunt van het
festival. Noteert u alvast de datum: zaterdag 2 juni, 10.00 uur. Informatie over aanmelding etc.
volgt te zijner tijd o.a. op onze website.
Tot slot: de Wâldknyn besteedt speciale aandacht aan het Oranjewoudfestival en zal eind mei in
een extra dik nummer verschijnen!

Nieuw bord afslag Oranjewoud op A32
Járen wees een zwaar gehavend bord de automobilisten de
weg naar Heerenveen/Oranjewoud.
Eind 2017 heeft Rijkswaterstaat op de A32 het beschadigde
bord van afslag 11 - Oranjewoud vervangen door een nieuw
exemplaar.

Politiemeldingen Oranjewoud

Wijkagent Peter van Harten deed tijdens de AV van 13 maart
jl. een boekje open over het aantal meldingen dat in 2017 uit
het dorp Oranjewoud zijn binnengekomen:
1x diefstal - 5x ruzie - 8x burenruzie - 5x fietsdiefstal - 1x overlast jeugd - 3x vernieling - 8x
verward persoon - 24x verdachte situatie.
"Politie, die pet past ons allemaal"....

Onze vrijwilligers
Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Plaatselijk
Belang Oranjewoud waardeert de vrijwillige inzet van diverse
dorpsbewoners op wat voor gebied dan ook! Bezorgers en
redactieleden Wâldknyn, medewerkers website en facebook,
organisatie Koffie-ochtend, inzet voor Lânskipsfûns
Oranjewâld-Ketlik, etc.etc.: alle vrijwilligers kregen op
donderdag 8 februari jl lovende woorden van voorzitter Jochem Liemburg tijdens een gezellige
bijeenkomst in hotel Tjaarda Oranjewoud. Want: zonder vrijwilligers kunnen we niet, vrijwilligers
maken het verschil!

Gaswinning
Hoewel alternatieve energiebronnen wel hun opmars doen, is
aardgas nog steeds een belangrijke energiebron voor onze
huishoudens. Nederland en ook gemeente Heerenveen
streven naar een CO2 arme energievoorziening. Het gebruik
van aardgas zal daarom sterk afnemen. Tot die tijd wordt er in
Nederland nog gas gewonnen. De gemeente Heerenveen
stuurde ons recent bijgaand procesplan. Tevens ter informatie
de laatste nieuwsbrief over het gasdossier.

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
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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.

