Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.1/2021
Beste dorpsgenoten, we beginnen deze eerste Nieuwsflits van
2021 met de bijzondere weersomslag: binnen een week een
verschil van circa 20 graden! Zowel de ijspret op o.a. de
ijsbaan van Oranjewoud (zie foto) als het prachtige lenteweer
bracht vele mensen op de been.....iedereen was immers wel
toe aan enig vermaak....het volgende 'verzetje' wordt wellicht
de kapper (!). Verder weer een aantal actuele zaken. we
houden u op de hoogte!

IJspret!

Digitale informatieavond Ontwerp-Omgevingsvisie op 2 maart
Heeft u tijdens de dialoogsessies van 2019 meegedacht over
de toekomst van uw leefomgeving? Uw waardevolle inbreng is
gebruikt en er is inmiddels een Ontwerp-Omgevingsvisie. Het
College van B&W en de gemeenteraad horen graag uw
mening. Daarom nodigt de gemeente Heerenveen u uit voor
een digitale informatieavond voor inwoners op dinsdag 2
maart om 19.30 uur. Wilt u als inwoner meer weten over deze
Ontwerp-Omgevingsvisie? Luister en praat dan ook mee op 2
maart. Meld u aan via visie@heerenveen.nl. Op onze website vindt u uitgebreidere informatie
over deze Ontwerp-Omgevingsvisie.

Perenbomen op Elisabethlaan
In de zomer van vorig was er een overschot aan jonge
perenbomen die vanwege de coronacrisis niet zijn verkocht.
Normaal gesproken zouden de onverkochte boompjes worden
versnipperd en verbrand, maar dankzij de actie "Red een
perenboom" kregen de bomen een tweede kans. Ook
de gemeente Heerenveen ontving een aantal bomen en stelt
deze beschikbaar aan de Mienskip op een centrale plaats in
dorp of wijk. PB Oranjewoud heeft enkele mogelijke locaties
voorgesteld, waaruit de gemeente heeft gekozen voor het grasperceel aan de Elisabethlaan.
Hier komen in totaal vier groepjes van drie bomen. De oogst is voor de inwoners van
Oranjewoud. Zie ook het bericht op onze website van november 2020.

Mooie toename in Nieuwsflits-abonnees
De Nieuwsflits in de huidige vorm bestaat al weer vanaf
januari 2018. Het aantal 'abonnees' is in de afgelopen jaren
gegroeid van 295 mailadressen toen naar 413 nu.
In de ‘geschiedenis’ van de verzonden Nieuwsflitsen is te zien
dat onderwerpen rondom de A32 hoog scoren, zoals
Heerenveen Beter Bereikbaar, de zonnewal en geluidhinder
(brief van PB naar de minister), maar ook berichten over het
Van der Valk hotel, het te hard rijden op de Julianaweg, de
damherten en de omgevingsvisie/dorpsvisie werden veel geraadpleegd. Een van de meest
gelezen onderwerpen was het fietsrondje met de wethouder (november 2019) over de
verlichting in ons dorp.
Naast deze Nieuwsflits informeert het bestuur van PB u via de website, de mail en natuurlijk
onze de dorpskrant ‘De Wâldkyn’. Via nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com verwelkomen wij
graag nieuwe abonnees.

Een hoopgevend bericht van het Oranjewoudfestival
Tussen alle (corona-) nieuws een positief bericht van het
festivalteam: men gaat er vooralsnog van uit dat het
Oranjewoud Festival plaatsvindt van 3 t/m 6 juni, al houdt men
ook voorzichtig rekening met verplaatsing naar de zomer.
Hopelijk is hierover binnen een maand meer duidelijkheid,
evenals de start van de kaartverkoop. We houden u op de
hoogte of kijk op de website.

Bestuurslid Vogelwacht: iets voor u?
Bent u graag in de natuur en houdt u van vogels? Dan heet de
Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud (aangesloten bij de
Bond van Friese Vogelwachten) u van harte welkom! Het
bestuur heeft namelijk nieuwe bestuursleden nodig.
Wat deze vrijwilligersfunctie precies inhoudt en hoe u kunt
reageren vindt u hier.

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.

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.
27 maart
AFGELAST: Lentefeest, Hof van de Koning
3-6 juni
Oranjewoudfestival (zie ook bericht in deze Nieuwsflits)
Wilt u iets melden voor deze activiteitenkalender? Stuur een mailtje naar:
activiteitenoranjewoud@gmail.com

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.

