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Beste dorpsgenoten, in deze Nieuwsflits een aantal
actualiteiten die we voor de vakanties met u willen delen.
Vakantie, wist u dat dit woord is afgeleid van het Latijnse
'vacantia'? Dit betekent "vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd."
Kortom, voor de meesten betekent vakantie even geen
dagelijkse routine maar 'andere dingen doen' zo mogelijk even
van huis. PB Oranjewoud wenst u een fijne en veilige
vakantie!

Welke model Van der Valk heeft uw voorkeur?
Voor de vestiging van een Van der Valk hotel aan de Oranje
Nassaulaan is de gemeente benieuwd naar welk model de
voorkeur uitgaat en of er opmerkingen of vragen hierover zijn.
Ook u kunt uw mening geven en een voorkeur uitspreken.
Model 1 (links) is een langgerekt gebouw van 30 meter hoog.
Model 2 (rechts) is een compact gebouw van 43 meter hoog.
Klik hier voor meer info over beide modellen. Wilt u reageren?
1. Voor een gesprek met de gemeente en Van der Valk moet u
zich voor 16 augustus aanmelden. 2. Wilt u een schriftelijke reactie geven, dan moet deze
uiterlijk 17 september binnen zijn. Kijk voor beide opties wat u hiervoor moet doen op onze
website of op de speciale Van der Valk-website.

Fietspaaltjes in Oranjewoud
De gemeente Heerenveen heeft als visie om het fietsen in de
gemeente prettiger te maken voor iedereen én het gebruik
van de fiets nog meer te stimuleren. Een van de onderdelen
van dit plan is om in Oranjewoud een aantal fietspaaltjes te
verwijderen en zo voor de fietser onbelemmerde fietspaden te
creëren. Daarbij komt dat de gemeente steeds vaker
aansprakelijk wordt gesteld voor schade omdat men tegen
een fietspaaltje fietst. Voor de fietsveiligheid zouden deze
'obstakels' moeten worden verwijderd. Uiteraard wil PB
Oranjewoud ook een veilige fietsomgeving, maar heeft toch bezwaar gemaakt tegen dit plan om
hier en daar de fietspaaltjes te verwijderen. Een van de hoofdpunten in de bij de gemeente
ingediende zienswijze van PB is de vrees voor toenemend sluipverkeer, ondanks de
verbodsborden die de gemeente wil plaatsen. Om de veiligheid te vergroten, stelt PB voor om
bij een aantal fietspaaltjes de verlichting te verbeteren, waar dit nu in veel gevallen ontbreekt.
PB Oranjewoud houdt in dezen contact met de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer
hierover definitief wordt besloten. Foto: fietspaaltjes in De Blocq van Scheltingaweg, meer foto's op onze website.

Provincie Fryslân wil kudde damherten inperken
De provincie Fryslân heeft Faunabeheereenheid Friesland
opdracht gegeven om circa 200 damherten in onze omgeving
af te schieten. Momenteel is de kudde damherten in het
gebied rond Katlijk en Oranjewoud gegroeid tot zeker 300.
Met het afschieten moet dit aantal worden verminderd naar
circa 90 dieren. Kijk voor meer info op onze website.
Foto: copyright GrootHeerenveen

De rotonde: nu het juiste plaatje
In de vorige Nieuwsflits konden we met trots melden dat er toch een rotonde komt in de kruising
Oranje Nassaulaan/verlengde Stadionweg. Zoals bekend was het oorspronkelijk de bedoeling
hier verkeerslichten te plaatsen. Inmiddels is op de website HeerenveenBeterBereikbaar nu ook
de juiste ontwerpkaart geplaatst (in de vorige berichtgeving was dit nog een ingetekende foto).

Oranjewoudfestival 19-22 augustus gaat gewoon door!
De persconferentie van 9 juli jl. en de nieuwsberichten in de
media roepen allerhande vragen op over eventuele
consequenties voor het Oranjewoud Festival (19-22
augustus). De organisatie is heel blij dat alles al zo was
ingericht, dat dit voor het festival nauwelijks
noemenswaardige consequenties heeft. Het festival kan dus
normaal worden georganiseerd, zelfs als de huidige
maatregelen worden verlengd.
Op de speciale corona-pagina van de website is steeds de meest actuele informatie te vinden.

Fietsenstalling Van Bienemalaan
Binnenkort wordt een fietsenstalling geplaatst in de Van
Bienemalaan, aan het begin van het 'schelpenpaadje' en nabij
de Scouting. PB Oranjewoud ontving namelijk verzoeken van
inwoners om 'iets' te creëren om aldaar de fiets te stallen voor
een bezoek aan het bos. Staatsbosbeheer neemt het verzoek
ter harte en zal er een fietsenstalling plaatsen, bestaande uit
een aantal palen met leggers. Op het kaartje vindt u de locatie
van de nieuwe fietsenstalling. Op onze website staat de kaart in groter formaat.

Activiteitenkalender Oranjewoud
De Activiteitenkalender was lange tijd leeg, gelukkig kunnen
we weer een aantal items vermelden. Op onze website is
steeds een actuele agenda te vinden.
26 juli, 28 juli en 2 augustus:
Tuinconcerten Tjaarda
19-22 augustus:
Oranjewoudfestival
22 augustus, 9.00-11.00 uur:
Dorpsontbijt Oranjewoudfestival, De Proeftuin; aanmelding
vanaf 1 augustus via de website
28 en 29 augustus, 10.00-17.00 uur:
Open Tuin familie Liemburg en familie Broersma
Wilt u ook 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.

