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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

mei 2018 - nummer 3
En dat is drie!
Bijgaand wederom actueel nieuws van PB Oranjewoud. Kijk
ook voor (meer) nieuws op onze website.
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de uitnodiging van het
festivalteam voor Dorpsontbijt op zondag 3 juni.

Proeftuinontbijt Oranjewoud Festival
"Vorig jaar organiseerde Oranjewoud Festival voor het eerst
een ontbijt voor dorpelingen in De Proeftuin. Dit ontbijt was
bedoeld om de inwoners van Oranjewoud kennis te laten
maken met het festival én voor de onderlinge verbinding.
Vanwege het grote succes + als dank voor de gastvrijheid
voor de vele festivalbezoekers van 2017 + de verwachte
bezoekers van 2018 organiseert het festival dit jaar opnieuw
een ontbijt. Alle Oranjewoudsters en Vrienden zijn van harte
uitgenodigd om op zondag 3 juni van 10.00-12.00 uur te komen ontbijten in De Proeftuin
(Overtuin). Aanmelden kan via deze link.
Een warme groet van het festivalteam"
(NB Het aantal plaatsen voor het ontbijt is beperkt, wacht daarom niet te lang met
aanmelden! )

Dorpsontbijt

We rijden te hard!

Het dorpsontbijt tijdens het
Oranjewoud festival was vorig jaar
een groot succes. Als dorpsinwoner
en ‘gastheer’ konden we (nader)
kennismaken met het festival maar
nog mooier was de onderlinge verbinding van de
Wâldsters tijdens dit dorpsontbijt.

Wijkagent Peter van
Harten vertelde op
de AV van 13 maart
jl. dat er op de
Kon.Julianaweg
(nog steeds) te hard
gereden wordt. Bij de laatste
snelheidscontrole was de
hoogst gemeten snelheid 63
km/u. De maximum snelheid is
30 km/u, wat een forse boete
opleverde. Maar belangrijker
is: wat gaan we hier aan doen?
Lees meer......

I.v.m. deze stimulering van de leefbaarheid draagt PB
financieel bij aan het “dorpsontbijt”.
Zien we u ook op zondag 3 juni a.s.?

Maatregelen?
Plaatselijk Belang is
momenteel in
overleg met de
gemeente
Heerenveen welke
maatregelen er mogelijk zijn
om het te hard rijden op de
Julianaweg te voorkomen.
We houden u op de hoogte!

Wâldknyn digitaal

Nieuwe situatie 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. Plaatselijk
Belang heeft een belangrijke stem gehad in de
oplossingen zoals die nu bedacht zijn. Zie ook eerdere
nieuwsbrieven van PB hierover.
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.
Het overleg hierover is nog gaande, wordt vervolgd!

Dorpskrant De
Wâldknyn is nu ook
op onze website te
lezen! Onlangs zijn
de edities van 2017
gepubliceerd. Het is de
bedoeling meerdere
jaargangen online te zetten,
zodat de dorpskrant (ook) op
de website gearchiveerd wordt.
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.

Lanenbeheer: een update
Weet u het nog? Op initiatief van PB is een Plan van Aanpak
opgesteld om het Lanenbeheer in de bossen van Oranjewoud
structureel goed uit te voeren.
De beeldbepalende lanen zijn aangewezen in het Beschermd
Dorpsgezicht, maar sommige bomen zijn niet (meer) goed
gezond en zullen op termijn vervangen moeten worden. Om
de karakteristieke lanenstructuur (het gaat om circa 40
kilometer!) in Oranjewoud wel te behouden is het van belang
deze lanen op eenzelfde wijze te beheren.Er vindt dan ook overleg plaats met alle (ook
particuliere) eigenaren van de lanen hoe dit het beste kan worden gedaan.
Om een Herstel-en Beheerplan voor de komende 30 jaar te maken, heeft PB subsidie
ontvangen van de provincie Fryslân, het IMF (Iepen Mienskips Fûns). Een nadere inventarisatie
van de lanen en een historisch onderzoek kan nu hiervan worden betaald.
We houden u op de hoogte van de voortgang! Nog eens nalezen wat we gaan doen? Kijk op
onze website voor het Plan van Aanpak en/of de presentatie van de AV van 13 maart jl.

Oranjewoud Festival: wil jij meehelpen?
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! Wil jij meehelpen? Top! Kijk op
de website van OF voor meer informatie en/of aanmelding.

Grote schoonmaak
Enige weken geleden toog het bestuur van Plaatselijk Belang
als een schoonmaakbrigade door het dorp!
Gewapend met bussen water, doeken en borstels kregen
banken en borden een flinke poetsbeurt. Bij zeker 40 banken
en evenzoveel borden werd afgerekend met de groene
aanslag, zodat alles er weer spic en span bij staat.
Na deze dorpstour heeft het bestuur in kleine kring afscheid
genomen van voorzitter Jochem Liemburg tijdens een gezellig
dinertje. Meer foto's op onze website.
Jochem Liemburg nam met plezier het Brongergea-bord even
onder handen!

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!
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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.

