Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.2/2021
Beste dorpsgenoten, stukje bij beetje kunnen/mogen we weer
wat meer; laten we hopen dat de COVID-pandemie écht op
zijn retour is. Helaas staan er dit jaar noodgedwongen weinig
activiteiten op stapel. Wel geven wij u mee dat het bestuur van
PB overweegt in september een ledenvergadering te houden;
als dit doorgaat volgt uiteraard nog nadere berichtgeving.
Qua actualiteit in deze Nieuwsflits nieuws over het
Lanenproject, wat weer een belangrijke stap verder is.
En tot slot - zie hierna in deze Nieuwsflits - de rotonde komt er tóch!

Toch een rotonde!

PB ziet haar ijver beloond
Na vele ontwerpsessies met diverse varianten zijn Gemeente
Heerenveen en Rijkswaterstaat eruit: de kruising Oranje
Nassaulaan en de oprit naar de A32 in zuidelijke richting wordt
voorzien van een rotonde. Zoals bekend was het
oorspronkelijk de bedoeling hier verkeerslichten te plaatsen.
Maar met de enorme inzet van dorpsgenoot Kees den Otter
heeft PB zich steeds hard gemaakt voor een rotonde en met
succes. De gemeente start medio dit jaar met de
aanbesteding.....lees verder op onze website.

Perenbomen op Elisabethlaan
Onlangs berichtten wij over het overschot aan jonge
perenbomen die vanwege de coronacrisis niet zijn verkocht.
Via de actie "Red een perenboom" ontving ook PB
Oranjewoud een aantal bomen, beschikbaar gesteld door de
gemeente aan de Mienskip. Inmiddels zijn de bomen geplant
in het grasperceel aan de Elisabethlaan.
Zoals eerder gemeld, de (toekomstige.....) oogst is voor de
inwoners van Oranjewoud.

Lanenproject stap verder
In 2013 werd aan ons dorp het predikaat “Beschermd
Dorpsgezicht” verleend vanwege de bijzondere
cultuurhistorische waarden zoals het coulisselandschap, de
landgoederen en de lanenstructuren.
Maar: een groot aantal bomen in deze lanen bezit nog maar
een matige vitaliteit met als risico dat de karakteristieke
lanenstructuur in Oranjewoud verdwijnt. Dit was in 2014 voor
PB reden om in actie te komen Zo kwam er een Werkgroep
Lanen om het tij te keren en de lanen in het Parklandschap
Oranjewoud voor de toekomst te behouden. Samen met de eigenaren van de lanen is er nu een
Lanenplan voor de komende 30 jaar. Dit Lanenplan Oranjewoud is financieel mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van FB Oranjewoud en een subsidie uit het Iepen Mienskips Fûns
Fryslân 2016-2018.
Zo zijn de bomen (meer dan 10.000!) van in totaal 40 kilometer laan geïnventariseerd en kon er
een gedegen historisch onderzoek plaatsvinden: Hoe zijn de lanen ontstaan? Welk doel had
men om een bos te stichten? Welke boomsoorten zijn gebruikt? Welk plantverband is
toegepast? Zo is bekend dat de eerste aanleg van de lanen dateert van 1676, dat het overgrote
deel tussen 1830 en 1880 is geplant (met name eiken en beuken) en dat de laatste aanplant
dateert van 2004. Dit historisch onderzoek vormde samen met de inventarisatie de basis voor
de recent vastgestelde visie en zal uiteindelijk leiden tot een concreet maatregelenplan.
Deze interessante documenten maar ook een korte samenvatting kunt u vinden op onze
website, boeiend leesmateriaal, zeker voor de liefhebber!

Dorpsenquête
In de maand maart heeft PB huis-aan-huis een enquête
verspreid. Doel was om informatie 'op te halen' voor de
nieuwe Dorpsvisie. Er zijn circa 200 enquêteformulieren
ingeleverd met soms opmerkelijke reacties, dank daarvoor! PB
is nog bezig om alle input te verwerken en te interpreteren,
toch een kleine selectie: we vinden met elkaar dat we in een
prachtige omgeving wonen en zien voor de toekomst ook
graag woonvormen voor ouderen. We zijn blij met onze buren en we waarderen de sociale
(dorps-) activiteiten. Als minpunt wordt geluidhinder van de A32 regelmatig genoemd en het te
hard rijden is ook een gemene deler van heel Oranjewoud: in verschillende straten van het dorp
vormt dit een bron van ergernis.....Ten aanzien van klimaat-maatregelen valt op dat (regen)
water ons met name interesseert. Kortom: voldoende stof voor PB om te verwerken in de
nieuwe Dorpsvisie. Wordt vervolgd.

Stichting Oranjewoud Historie
Medio 2019 is de Stichting Oranjewoud Historie opgericht, als
opvolger van de Stichting Brongergea op de Kaert. Waar
‘Brongergea op de Kaert’ zich beijverde de bekendheid
van Brongergea te vergroten, zo wil de nieuwe stichting de
historie van het gehele dorp Oranjewoud onderzoeken én
beschrijven. Inmiddels is er een zeer informatieve website,
oranjewoudhistorie.nl. Deze website geeft informatie over de
geschiedenis van Oranjewoud en wordt regelmatig gevuld met nieuwe verhalen over
interessante onderwerpen.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Heeft u bijzondere wetenswaardigheden die te mooi zijn om
niet met het grote publiek te delen? Het bestuur komt graag bij u langs om informatie te noteren
en eventueel een kopie te maken van bruikbaar materiaal. U kunt hiervoor contact opnemen
met Jacob Drost, secretaris van de Stichting, via info@oranjewoudhistorie.nl.

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.

Oranjewoudfestival toch verzet: 19-22 augustus
Er werd al een beetje rekening mee gehouden, maar nu is het
toch definitief: het Oranjewoud Festival is verzet van juni naar
19 t/m 22 augustus. Binnenkort worden de eerste concerten
aangekondigd en zal de kaartverkoop starten.
Kijk voor meer info op de website.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Hoewel er een aantal versoepelingen zijn in de coronamaatregelen, staan er nog steeds 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.
19-22 augustus
Oranjewoudfestival
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.

