Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.3/2020
Beste dorpsgenoten, met het versoepelen van de coronamaatregelen, proberen we met elkaar de draad weer voorzichtig - op te pakken. Zo doet het bestuur van PB een
aantal mededelingen en druppelen ook de eerste berichten in
de mailbox weer binnen. Raadpleeg ook regelmatig onze
website voor tussentijdse actualiteiten.

Geen jaarvergadering PB in 2020
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang
Oranjewoud stond gepland op 24 maart, maar door 'corona'
kon deze niet doorgaan. Het bestuur van PB heeft besloten
om dit jaar de Jaarvergadering niet opnieuw te organiseren.
Met de huidige voorschriften - zoals de 1,5 meter afstand - is
het bijzonder lastig e.e.a. voor iedereen veilig en verantwoord
klaar te spelen. Het bestuur va PB mikt nu op een datum in
maart 2021, it is net oars. De stukken zoals het jaarverslag
van 2019 en de financiële stukken over 2019 etc. kunt u nog steeds nalezen op onze website.

Nieuw (kandidaat-)bestuurslid PB
Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud is sinds kort
uitgebreid met een nieuw (kandidaat-)bestuurslid, Fred van
den Hoogen. Hoewel een officieel lidmaatschap door de ALV
moet worden 'bekrachtigd', draait Fred al volop mee in het
bestuur. Het is de bedoeling dat Fred vanaf begin september
het secretariaat van Peter Bijlsma - aftredend bestuurslid overneemt.
Fred stelt zichzelf even voor: "Mijn naam is Fred van den
Hoogen. Ik woon sedert 2004 met mijn gezin met veel plezier
in Oranjewoud. Vorig jaar december ben ik benaderd door plaatselijk belang of ik belangstelling
had om lid te worden van het bestuur. Nu mijn 3 zonen allen studeren is er meer tijd voor
.....lees meer.....

Nieuws over de A32
De besluitvorming rond de op-en afritten van de A32 naar en
van Oranjewoud nadert. In het ontwerp zijn nu verkeerslichten
opgenomen bij de afrit uit Leeuwarden naar de Oranje
Nassaulaan. Zoals bekend heeft PB Oranjewoud er steeds
voor gepleit om deze verkeerslichten te vervangen door een
rotonde. Dit is nu ook officieel bij de gemeente ingediend via een zienswijze op het
Bestemmingsplan Aansluiting A32-Oranje Nassaulaan. De behandeling van dit
Bestemmingsplan in de raadscommissie ROM vindt plaats op 24 augustus 2020. PB
Oranjewoud kan in deze raadscommissie haar zienswijze toelichten. Definitieve besluitvorming
van deze procedure vindt plaats in de Gemeenteraadsvergadering van 7 september 2020. Wij
houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u kijken op HeerenveenBeterBereikbaar.

Ook nesten van de eikenprocessierups náást de bomen
De overlast van de eikenprocessierups breidt zich uit: er
worden namelijk ook steeds meer grondnesten gesignaleerd.
Door de hitte van enige weken geleden verplaatsen de rupsen
hun nesten naar lager in de boom of zelfs in de grond, op zoek
naar verkoeling. Bij het uitlaten van uw hond kunt u dus beter
bermen met aangetaste eiken vermijden! Meer info....

Richtlijnen BHV en reanimatie versoepeld
Ook tijdens de huidige coronacrisis willen wij dat mensen
gereanimeerd worden. De vraag is hoe burgerhulpverleners
op een verantwoorde wijze kunnen reanimeren. Nu de
verspreiding van het coronavirus is afgenomen worden de
eerder ingestelde richtlijnen versoepeld. Lees hier het
volledige bericht van HartslagNu.

Een zomergroet van Oranjewoudfestival
Als gevolg van de crisis rond COVID-19 en de daaruit
voortvloeiende maatregelen van de autoriteiten kon editie
2020 van het Oranjewoud Festival niet doorgaan.
Het team van OF is echter voortdurend bezig geweest en laat
u dit weten via bijgaande Zomergroet.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Vanwege de corona-crisis staan er voorlopig geen
evenementen gepland. De Activiteitenkalender is dan ook
nagenoeg leeg.... Zodra er weer zaken op stapel staan,
berichten wij dit zo snel mogelijk, raadpleeg daarvoor onze
website.
3-6 juni 2021 Oranjewoudfestival
Wilt u iets melden voor deze activiteitenkalender? Stuur een mailtje naar:
activiteitenoranjewoud@gmail.com

Wâldknyn op website

De Wâldknyn is een uitgave van Plaatselijk Belang
Oranjewoud en verschijnt in februari, juni en in december.
Op onze website is een archiefpagina aangemaakt zodat u de
verschenen edities van onze mooie dorpskrant ook digitaal
nog eens kunt nalezen.
De Wâldknyn is gratis voor leden van Plaatselijk Belang
Oranjewoud. Bent u nog geen lid? Mail uw gegevens naar
pboranjewoud@gmail.com of kijk op onze website hoe u zich
kunt aanmelden.

PB Oranjewoud wenst u een fijne vakantie....en blijf gezond!

Wilt u iets opmerken? Of wilt u een wijziging doorgeven?
Wilt u het bestuur van PB iets laten weten? Stuur dan een
mailtje naar pboranjewoud@gmail.com.
Ook een adreswijziging en/of een ander emailadres graag per
mail doorgeven, zodat wij onze administratie up-to-date
kunnen houden.
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!
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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.

