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Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.4/2020
Beste dorpsgenoten, de vakanties zijn weer voorbij, we
pakken de draad van het dagelijkse (corona-)leven weer op.
Het COVID-19 virus legt ons helaas nog steeds beperkingen
op: geen evenementen en slechts hier en daar een activiteit.
Elkaar ontmoeten in het dorp kan slechts in kleine
kring.....jammer, we zien het met elkaar heel graag anders!. Toch melden we bijgaand weer een
aantal actualiteiten, o.a. over de stand van zaken m.b.t. de A32 én Oranjewoud als 'winnaar'
meest ideale woonplek van Friesland.
Raadpleeg ook regelmatig onze website voor tussentijdse ontwikkelingen en nieuwsfeiten.

Nieuws over de A32
In de vorige Nieuwsflits (nr.3/2020) viel te lezen dat de
gemeenteraad op 7 september een besluit neemt over het
Bestemmingsplan Aansluiting A32. De door PB ingediende
zienswijze (verkeerslichten bij de afrit vanuit Leeuwarden naar
de Oranje Nassaulaan vervangen door een rotonde) zou
vooraf worden behandeld in de raadscommissie ROM.
Inmiddels hangt de vlag er iets anders bij: het onderwerp is
van de agenda gehaald en doorgeschoven naar 21
september. Grootste teleurstelling van PB is wel dat de gemeente in de definitieve raadsstukken
het ontwerp mét verkeerslichten vermeldt, terwijl e.e.a. nog in onderzoek is. Wellicht hebt u de
recente berichtgeving daarover in de Leeuwarder Courant en de Heerenveense....lees verder....

Omgevingsvisie, hoe staat het ermee?
Bent u benieuwd naar de voortgang van de Omgevingsvisie
van de gemeente Heerenveen? Lees dan bijgaande
nieuwsbrief . Hierin vertelt de gemeente Heerenveen o.a. over
de vaststelling van de Beleidskoers fysieke leefomgeving. In
het najaar worden vervolgstappen gezet. Lees ook eerdere
berichten hierover of kijk op MijnKijkopHeerenveen, o.a. kunt u hier de Beleidskoers fysieke
leefomgeving digitaal inzien.

Aanleg zonnewal A32 vertraagd
Door een Duitse rechtszaak over concurrentievervalsing is de
aanleg van zonnepanelen langs de A32 gestagneerd. Het
bedrijf waar de zonnepanelen zijn besteld heeft namelijk
technologie van een concurrent gekopieerd. De productie van
de bestelde zonnepanelen stagneert door de uitspraak van de
Duitse rechter. Lees hier het artikel van de LC over deze
kwestie.
Foto: Niels de Vries / LC

Welke sport is uw favoriet?
Sport Fryslân kijkt positief terug op de fittest die vorig jaar april
in Oranjewoud is gehouden. Alle deelnemers hebben een
terugkoppeling ontvangen. Uit de rapportage bleek dat de
deelnemers (gemiddeld genomen) een gezond gewicht en
een goed vetpercentage hadden. De meeste deelnemers
waren/zijn actief op sportgebied, waarbij wandelen, fietsen en
zwemmen als favorieten uit de bus kwamen.
Wilt u ook meer bewegen? In Heerenveen/Oranjewoud is een
groot aanbod aan sportmogelijkheden, u vindt dit in bijgaand
overzicht.

Elsevier: Oranjewoud is een ideale woonplek...
....maar dat wist u natuurlijk al. Onderzoekers van Elsevier
Weekblad hebben op basis van ruim 100 factoren het
woongenot en leefbaarheid 'berekend' van alle gemeenten in
Nederland. Dit gebeurt jaarlijks en nu voor het eerst op
postcodeniveau. En zie daar: postcode 8453 kwam in de
provincie Friesland als meest ideale woonplek naar voren.
Meer weten? Bekijk en lees op onze website het artikel in
Elsevier Weekblad..

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.

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.

