Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

januari 2019 - nummer 1
Vorig jaar introduceerden wij deze Nieuwsflits en we kunnen
concluderen dat dit in een behoefte voorziet, we ontvangen
leuke en positieve reacties. We gaan er dan ook zeker mee
door om het actuele nieuws van het bestuur van PB naar uw
(digitale) postbus te sturen. Daarnaast verschijnen ook op
onze website diverse (uitgebreidere) berichten en delen we sommige zaken via Facebook. En
last but not least leveren we als bestuur van PB een bijdrage voor onze dorpskrant De
Wâldknyn. Zo houden we als bestuur contact met u als dorpsbewoner. Maar er gaat natuurlijk
niets boven het contact "in 't echie", zoals bijvoorbeeld vrijdag 1 februari (stamppot eten), tijdens
de Jaarvergadering op dinsdag 12 maart of op de gespreksavond van de gemeente op 14 maart
(meer info leest u in deze Nieuwsflits). Heel graag tot ziens op een van deze data!

Stamppot eten....ouderwets lekker...!
Op vrijdag 1 februari a.s. is er opnieuw een gezellige
stamppot-avond in De Koningshof. Onlangs is hiervoor huisaan-huis een flyer verspreid. Bent u deze keer ook van de
partij? Net als bij de eerste stamppot-avond in november jl.
verzorgt duo Myla weer leuke (meezing-)muziek. Opgeven
kan nog door even te bellen met De Koningshof: 0513-636136
of u stuurt een mailtje naar pboranjewoud@gmail.com.
Welkom!

Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Op dinsdag 12 maart a.s. wordt de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud
gehouden in De Koningshof, 20.00 uur.
Mogen wij u daar ook verwelkomen?
Agenda en stukken ontvangen de leden per mail. Ook worden
de stukken gepubliceerd in de eerstvolgende Wâldknyn.

Praat mee over de toekomst van Oranjewoud!
In de decembereditie van De Wâldknyn meldden wij het al: de
huidige Dorpsvisie van Oranjewoud (2008-2020) is bijna over
datum. Actualisatie is dan ook gewenst: hoe moet de
toekomst van Oranjewoud er uit zien? Welke zaken vindt u
waardevol in uw leefomgeving? En welke kansen en
bedreigingen ziet u voor de toekomst? Welke rol kunt u of wilt
u zelf spelen bij de inrichting en het beheer van uw eigen
leefomgeving? Uw antwoorden op dergelijke vragen zijn van
grote waarde bij het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie.
Het bestuur denkt er over na hoe we dit moeten organiseren.
Dit kan bijvoorbeeld met een aantal dorpsbijeenkomsten,
straatgesprekken, inloopspreekuur, etc.
Tegelijkertijd stelt de gemeente Heerenveen dezelfde vragen aan alle wijken en dorpen met de
bedoeling een totaalbeeld van de toekomst voor hele gemeente Heerenveen te krijgen, de
zogenaamde Omgevingsvisie. Hiertoe organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten
waarvan de eerste op donderdag 14 maart a.s. plaatsvindt (locatie en tijd wordt nog bekend
gemaakt). Iedereen is welkom!
Het resultaat van deze bijeenkomst vormt uiteraard ook een belangrijk uitgangspunt voor een
nieuwe Dorpsvisie Oranjewoud. Of zullen we voortaan spreken over 'Toekomstvisie
Oranjewoud'?
Hoe dan ook: zet 14 maart alvast in uw agenda en hou onze website en/of Nieuwsflits in de
gaten voor nadere info!

Zonnewal langs de A32
Namens Staatsbosbeheer heeft Rooftop Energy een
omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente
Heerenveen voor het plaatsen van een zonnewal. Het traject
(600 meter) loopt vanaf camping ’t Woutersbergje tot aan de
fietstunnel nabij het Fluwelenlaantje. Alle stukken liggen ter
inzage gedurende zes weken (tevens beroepstermijn), te
rekenen vanaf 21 januari 2019. Lees meer....

Activiteitenkalender Oranjewoud
Er staan weer tal van activiteitenop stapel in ons dorp, we
plaatsen hier een kort overzicht. Noteert u de data alvast?
De activiteiten-kalender wordt gepubliceerd op onze website,
in de Nieuwsflits van PB en via de facebookpagina
Oranjewoud Dorp. Op onze website staat het volledige
overzicht.
1 februari
18.00 Stamppot-avond, m.m.v. duo Myla, De Koningshof
5 februari
10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
8 februari
19.30 Pubquiz, De Koningshof (met live-band)
13 februari
20.00 Schrijvers te gast: Marieke Lucas Rijneveld, Museumcafé Belvédère
5 maart
10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
12 maart
20.00 Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, De Koningshof
14 maart
Bijeenkomst over Dorpsvisie/Omgevingsvisie (tijd en locatie volgen zsm)
Wilt u ook een activiteit melden? Stuur een mailtje naar: activiteitenoranjewoud@gmail.com

Adreswijzigingen / e-mail adressen
Wij verzoeken onze leden eventuele adreswijzigingen of een
gewijzigd (nieuw) e-mail adres door te geven aan het bestuur,
zodat wij onze administratie up to date kunnen houden.
Graag een mail naar pboranjewoud@gmail.com. Dank!

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? Graag een
mailtje naar activiteitenoranjewoud@gmail.com

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.

