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Notulen Algemene Ledenvergadering PB woensdag 16 maart 2011 

 

Aanwezig: 37 leden en zes bestuursleden.  
 

1. Opening 

Voorzitter Bareld van der Meer opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet een ieder van harte 

welkom, in het bijzonder de afgevaardigden van het bestuur van PB Jonkerslân en van de 

woningbouwvereniging Elkien, de heer Egbert Heida en Nelleke Hulshoff. 

Ook is er een hartelijk welkom voor de raadsleden: de heer Hans de Jong, Opsterlands Belang, 

de heer Henk de Vries, PvdA en de heer Hylke de Vries, VVD en Johannes Marinus CU en 

mevrouw Ammy Langebach, Opsterlanders. 

 
Afmeldingen 

Bestuur van PB Luxwoude, politieagent Benno van der Sloot, Catrinus Merkuur en Henk 

Sietzema. 

 
2. Mededelingen  

 

• Koffie, thee en gevulde koeken worden aangeboden door het PB 
 

• Dorpsvlaggen à € 34,00 zijn verkrijgbaar bij  het bestuur. Een verzoek aan de inwoners 
om zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de acht van Langezwaag tijdens het dorpsfeest en 
eventueel tijdens andere bijzonderheden. 

 

• De automatische incassoformulieren kunnen tijdens de vergadering ingevuld worden en 
afgegeven worden aan één van de bestuursleden.  

 
Actualiteiten 

• Hoogspanningsmasten – De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil een 
hoogspanningslijn van 380 kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. Deze is nodig 
om de elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt af te kunnen voeren. Een van de 
routes zou langs de A7 kunnen komen. Hierover nog geen verder ontwikkelingen bekend. 

• Spoorlijn –  De nog aan te leggen spoorlijn van Heerenveen – Drachten – Groningen 
speelt op dit moment nog wel, maar er is nog weinig over bekend. Wel is er onlangs een 
informatie bijeenkomst geweest in Heerenveen. Meer dan wat er in de media naar buiten 
is gekomen weet Plaatselijk Belang ook niet.  

 

• Gasboringen Vermilion – Vermilion zal na de zomer starten met de aanleg van de 
locatie. De proefboring zal dan volgens de huidige planning in oktober of november 
plaatsvinden. Met ingang van 22 november 2010 heeft het voorontwerp 
bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen bij het gemeentehuis in 
Beetsterzwaag. Er zijn geen inspraakreacties op dit ontwerp ingediend. Het ontwerp 
bestemmingsplan ligt vanaf 7 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende 
deze periode is het voor een ieder mogelijk om zienswijzen in te dienen bij de 
gemeenteraad.  

Van de ter visie legging is op 24 februari mededeling gedaan in de Woudklank. Op 3 

maart is er een mededeling gedaan in de Heerenveense Courant en in de Staatscourant.  

Het transportplan is in concept klaar en zal via de A7 afslag 27 Tijnje/Gorredijk, richting 

Langezwaag, via de Boenders en dan via ’t Lang Ein naar de nieuwe gaslocatie. 
Uit de vergadering komt de vraag of de maximale snelheid 60 kilometer voor de gehele 
route is. PB neemt hierover contact op met de heer Fokke Jansma van DHV, die in 
opdracht van Vermilion zich o.a. bezig houdt met het transportplan. 
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• Windmolens A7 - De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Heerenveen en 
Skarsterlân willen samen een park met tien tot vijftien windmolens met een maximale 
capaciteit van 40 megawatt. Binnen enkele maanden besluiten ze waar het komt. Vijf 
plekken zijn nog in beeld, in elke gemeente minstens een. 

 

• Klein Onderhoud - Er is goed contact met de gemeente met betrekking tot het klein 
onderhoud. Onderstaande werkzaamheden zouden plaats vinden aan het eind van vorig 
jaar, maar door de vroeg ingevallen winter zijn de werkzaamheden verplaatst tot het 
voorjaar.  

o De Boerestreek, Tjerkeleane en delen van ’t Lang Ein worden opnieuw 
geasfalteerd  

o Paradys zal opnieuw worden bestraat 
o Vanaf Terwispel is men aan de herstelwerkzaamheden aan de Plasse begonnen, 

het resterende deel wordt dit jaar gedaan. Dit geldt ook voor de 
herstelwerkzaamheden aan de Alde Ie  

o Het speelveld achter de Jister / Finne / Skoalplein is al aanbesteed, aannemer 
bepaalt wanneer hij het geschikt acht om te starten.  

 
3. Notulen algemene jaarvergadering 17 maart 2010 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering welke op 17 maart 

2010 is gehouden. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag. 
 

4. Jaarverslag 2010 

Door Hans de Jong wordt opgemerkt dat het plan van de landgoedwoningen nog niet definitief 

geschrapt is zoals vermeld in het jaarverslag. De voorzitter geeft aan deze informatie tijdens het 

overleg in december met B&W aan het bestuur is meegedeeld. We zullen dit navragen bij de 

gemeente. Opnieuw bedankt de voorzitter de secretaris voor het maken van het jaarverslag. 

 
5. Financieel verslag / benoeming kascommissie 

Het financiële verslag wat uitgereikt wordt tijdens de vergadering zijn door de 

kascommissieleden Rienk van der Meer en Hans de Jong gecontroleerd en in orde bevonden. 

Omdat er uit de vergadering géén bemerkingen naar voren zijn gekomen kan decharge verleend 

worden. Hans de Jong verlaat de kascommissie, zijn plek wordt ingenomen door Henk de Vries.  

 
6. Bestuursverkiezing  

Na een periode van zeven jaar neemt Jan Willem Streekstra afscheid van het bestuur. Na een 

woord van dank van het bestuur ontvangt Jan Willem binnenkort nog een boeket bloemen en 

een waardebon. Jan Willem was in eerste instantie secretaris, door een aantal 

bestuurswijzigingen is hij de laatste jaren penningmeester geweest. Hij heeft er voor gezorgd dat 

heel veel leden de contributie per automatische incasso voldoen. Tevens was hij de 

contactpersoon voor de politie, buurtagent Benno Sloot.  

 

Door het bestuur wordt ter opvolging Jan Peter Sträter voorgedragen. Er zijn géén 

tegenkandidaten en na goedkeuring van de vergadering heten we Jan Peter van harte welkom in 

het bestuur. Momenteel is er nog een vacature. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 

bestuur. 

 
7. Verslag Speeltuincommissie 

Er is geen nieuws te melden.  

 
8. Actief Langezwaag 

UMTS mast 

Tijdens het overleg met B&W in december is bekend geworden dat Vodafone opdracht heeft 

gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Informatie kan men verkrijgen bij de actie 
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groep UMTS mast – Nee. 
 

Vitaal Opsterland – Vitaal Langezwaag 

De gemeente Opsterland heeft een visie ontwikkeld op Basisvoorzieningen en Accommodaties. 

Dit bleek een erg abstract plan te zijn. In de raad is er kritisch naar dit plan gekeken en zijn er 

inmiddels een aantal acties geschrapt. Voordat de gemeente verdere stappen onderneemt is er 

met het bestuur van de sportvereniging, het dorpshuis, kerk en PB een bijeenkomst geweest om 

te kijken wat wij hier zelf aan kunnen doen.  

 

Onder anderen zijn tijdens deze bijeenkomst onderstaande punten besproken: 

Het sociale karakter stellen we boven de kwaliteit. Kwaliteit proberen we zo goed mogelijk te 

bieden, maar het sociale gebeuren is primair. 

 

De sportvereniging en PB hebben kort geleden afgesproken het Klaverbledtsje langzamerhand meer 

uit te breiden tot een sport- en dorpskrant. Voorlopig is nog niet gekozen om het kerkblad en de 

schoolkrant hier mee te fuseren, omdat dat nog wel wat voeten in de aarde heeft organisatorisch en 

het wellicht op dit moment een te grote stap is. Wel kunnen kerk, school ook hun belangrijke 

mededelingen of agendazaken aan het Klaverbledtsje doorgeven en kan dit geplaatst worden. Ieder 

sportlid is automatisch abonnee op het Klaverbledtsje en het is mogelijk om een abonnement te 

nemen hierop. 

 

Op digitaal vlak is genoemd dat Langezwaag goed vindbaar en herkenbaar moet zijn. Gelukkig zijn 

we al veel op het internet te vinden, maar dit kan beter gestroomlijnd worden. Wellicht moet de 

dorpswebsite: www.langezwaag.com meer en meer naar een soort Portaal gevormd worden waarbij 

van waaruit alle ‘clubs’ gemakkelijk en goed bereikt kunnen worden. Nog een stap verder, of er naast 

is misschien nog beter gezegd is de sociale media. We kunnen er niet omheen dat tegenwoordig een 

belangrijk communicatiemiddel is, twitter, hyves, facebook, LinkedIn, dit zijn zo even een paar van 

deze middelen. 

 

Mooi Langezwaag 

Nieuw speerpunt voor PB is uiterlijke verfraaiing van het aanzicht van het dorp. Deze nieuwe 
speerpunt komt voort uit de uitkomsten van de dorpsspiegel. PB is van doel dit binnenkort op te 
pakken met een nog te vormen werkgroep. Ideeën zijn van harte welkom. 

 

9. Projecten Plaatselijk Belang  

Verkeer 

Binnen de Kom - De gemeente staat positief tegenover het voorstel van PB om bij de geplande 

asfalteringwerkzaamheden aan de Boerestreek, ook de T - splitsing met ’t Hou te betrekken. Eerder 

heeft PB al voorstellen voor aanpassing van dat wegdek uitgewerkt in een verkeersplan. Bij het 

aanbrengen van de slijtlaag zal dan ook de kruising worden meegenomen.  

 
Buiten de Kom 

De kruising de Boenders/Hegedyk/Tsjerkeleane is een gevaarlijk punt. De gemeente had voor de 

wegaanpassing een provinciale subsidie van 200.000 euro verkregen. Door de raad is inmiddels 

positief ingestemd om deze gelden te gebruiken voor het ontwerpen, het aanbesteden en het 

uitvoeren van voorzieningen om een 60 km gebied ter hoogte van het kruispunt te realiseren.  

 

Woningbouw 

Nieuwbouw 

Door de financiële crisis en de verwachte krimp zijn de nieuwbouwplannen in het slop gekomen. 

De bouw van de 4 landgoedwoningen aan de Boenders zijn definitief geschrapt. Door Hans de 

Jong wordt aangegeven dat dit niet zo is. Dit zal nagevraagd worden bij de gemeente.  
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Het nieuwbouwplan aan ’t Skeane Ein is voorlopig in de ijskast gezet, maar mochten er 

potentiële kandidaten zich aanmelden dan kan dit plan weer opgestart worden. Uit de 

vergadering komen een aantal suggesties: 

• Actieve mensen hiervoor benaderen 

• Welk type woningen 

• Goed reclame maken, borden plaatsen op het voormalige crossterrein 

• Wat is de kostprijs van de kavels. De grond is van de gemeente, misschien kan de raad 

hier iets mee doen 

• Een voorstel wordt gedaan om een werkgroep op te stellen waarin vertegenwoordigers 

van Elkien, PB, gemeente en een aantal inwoners hierin plaats nemen om gezamenlijk 

tot een goed plan te komen. 
 

Herstructurering 

Woningbouwvereniging Elkien is bezig het ontwikkelen van een plan voor de herstructurering, de 

verwachting is dat er op korte termijn meer informatie beschikbaar is.  

 
WMO - loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

De gemeente heeft het voornemen om in alle dorpen in Opsterland een dorpssteunpunt in te 

richten. De dorpssteunpunten zijn onderdeel van de uitvoering van de WMO. De gemeente vindt 

het belangrijk dat het dorpssteunpunt in ieder geval: 

• signaleert als er inwoners in het dorp zijn die moeite hebben om zichzelf te redden of moeite 
hebben met het meedoen in de maatschappij; 

• signaleert als er knelpunten zijn in voorzieningen in het dorp of als voorzieningen ontbreken; 

• ervoor zorgt dat gesignaleerde problemen worden opgepakt: of wel door het dorp zelf, ofwel door 
het Informatiepunt WMO in te schakelen; 

• inwoners van het dorp activeert als vrijwilliger. 
 

Op 20 april wordt hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd door Timpaan en de gemeente 

en PB in het dorpshuis. 

10.  Rondvraag  

Er is een brief binnengekomen van de heer M. Blom over mogelijkheden over zonne-energie voor het 
dorpshuis en de sportvereniging. Hylke de Vries geeft aan dat de sportvereniging hierover ook is 
geïnformeerd door de heer Blom. Op dit moment zijn er nieuwe technische ontwikkelingen. Deze 
ervaringen worden even afgewacht en daarna wordt dit punt centraal opgepakt door het bestuur van 
het dorpshuis, sportvereniging en het PB. 

Net voor aanvang van de vergadering is door Fulco Hoekstra een brief overhandigd aan de voorzitter 
van PB. De bewoners vinden dat de Tjerkeleane de laatste jaren steeds onveiliger is geworden. In 
verband met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden doen zij een suggestie tot verbetering van 
de huidige situatie. Deze brief wordt doorgestuurd naar de gemeente. 

Er wordt nog opmerking gemaakt over een kleine aanpassing van 't Skeane Ein om het bord met 50 
kilometer te verwijderen en alleen het 30 kilometer te laten staan aan ’t Skeane Ein. Volgens de 
vergadering kan dit niet, deze snelheidsmaatregel heeft te maken met de busroute.  

11. Pauze 

12. Mini - Workshop Langezwaag – Opsterland – Toekomst 

  

Na de reguliere ledenvergadering ging het na de pauze over de gemeentelijke overheid. Bij de 

discussie over de dorpsvisie “Vitaal Langezwaag” moeten we bepalen wat we van de 

gemeentelijke overheid verwachten. Waar houdt de verantwoordelijkheid van PB op en begint 

die van de Gemeente, is daarbij de vraag. Ten tweede heeft PB naar aanleiding van de steeds 
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innigere samenwerking met de Stellingwerven de Gemeente verschillende malen gevraagd 

hierover met ons van gedachten te wisselen. Tenslotte is er het actuele advies over 

gemeentelijke herindeling van een door de Provincie ingehuurde Commissie van Wijzen.  

Aangeraden wordt de discussie niet op het concrete voorstel van de Commissie van Wijzen te 

richten. Dit ligt politiek te gevoelig ligt en de pers zou hiermee op de loop kunnen gaan. Wel 

wordt de inhoud van het advies van de Commissie van Wijzen kort toegelicht.  
Dit Advies baseert zich op de volgende gedachtegang:  

• Intergemeentelijke samenwerking is geen alternatief voor herindeling 

• Efficiency gemeenten is nodig vanwege Rijksbezuiniging en Krimp 

• Bestuurlijke trend is ruimte en verantwoordelijkheid voor burger en PB. Dit zou een 
gemeentebestuur op afstand vergen.  

Daaraan worden de volgende concrete punten toegevoegd: 

• Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek zijn de economisch motoren van Fryslân 
en hebben een groter verzorgingsgebied dan hun eigen gemeente 

• Deze motoren moeten worden versterkt en grenzen moeten meer aansluiten bij het 
verzorgingsgebied 

• Om dat mogelijk te maken moet hun grondgebied uitgebreid 
Concreet leidt dit voor Opsterland tot het volgende alternatief:  

• Opsplitsen Opsterland 

• Zuidelijk deel (Gorredijk en omgeving) naar Heerenveen;  

• Noordelijke deel (Beetsterzwaag en omgeving) naar Smallingerland 

• Oostelijke deel past qua karakter en cultuur beste bij Ooststellingwerf. 
 
De gemeente Opsterland heeft aangegeven dat haar functioneren geen aanleiding geeft tot  
herindeling. De Commissie heeft daarop geantwoord dat niet moet worden gekeken naar het 
huidige functioneren, maar dat in de toekomst. In een officiële reactie heeft de Gemeente 
aangegeven nu eerst de reactie op het rapport van de Provincie af te wachten.  
 
Voor de discussie over het onderwerp gaan de aanwezigen tijdens de jaarvergadering uiteen in 4 
groepen. Ze krijgen vragen mee om scherp te krijgen wat we van de gemeentelijke overheid 
verwachten, vragen over het belang van een Gemeentehuis dichtbij, over het niveau van de 
voorzieningen en belastingtarieven, over brede voorzieningen dichtbij of hogere kwaliteit op 
afstand, en de verantwoordelijkheid voor dorpsbudgetten. Daarop volgt vervolgens de vraag of 
het daarbij uitmaakt of Opsterland zelfstandig blijft, fuseert of samenwerkt.  
 
Na de groepsdiscussies worden kort nog de uitkomsten met de vergadering gedeeld. Daaruit 
blijkt dat de leden tevreden zijn met het Opsterland van nu, maar dat dit nog niets zegt over de 
toekomst. Daarbij werd gesteld dat de vraag of de schaal in de toekomst nog steeds goed is ook 
lastig is te beantwoorden, omdat het gewenste schaalniveau niet voor alle zaken gelijk is. Voor 
bepaalde zaken zal het schaalniveau gekoppeld moeten zijn aan de motoren, zo werd gesteld. 
Belangrijker dan de omvang van de gemeente is echter een loket dichtbij, zoals een WMO-loket, 
maar wel ondersteund met voldoende kennis. De verantwoordelijkheid voor een dorpsbudget 
moet echter niet volledig overgeheveld worden naar PB, PB wil dat zelf ook niet. Meer dan om 
schaal gaat het echter veeleer over cultuur. De mening over die cultuur is duidelijk: de gemeente 
moet dienstverlenend zijn en niet ambtelijk. Zo is het minder belangrijk waar het gemeentehuis 
staat, dan dat de informatie in de digitale omgeving eenvoudig is te vinden. Of die 
dienstverlenende cultuur beter is bij een grotere of kleinere gemeente verschillen de meningen.  

 

13.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 

inbreng. De eerste consumptie is voor rekening van PB.  


