Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: M. Homsma , Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag, telefoon (0513) – 688 980

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 28 maart 2012
Aanwezig: 34 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 afgev aardigden van het bestuur van PB Jonkerslân en van de
woningbouwvereniging Elkien, E. Heida en N. Hulshoff.
Ook is er een hartelijk welkom voor de raadsleden: H. de Jong, Opsterlands Belang, H. de Vries,
PvdA, H. de Vries, VVD, A. Bonthuis, Christen Unie en B. van der Sloot, wijkagent.
Afmeldingen
Bestuur van PB Luxwoude, J.W. Streekstra, B. v.d. Akker en B. v.d. Bij
2.

Mededelingen

Koffie, thee en cake 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
bij andere bijzonderheden.
De automatische incassoformulieren kunnen tijdens de vergadering ingevuld worden en
afgegeven worden aan één van de bestuursleden.
Actualiteiten
a. 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 zijn
nog geen verder ontwikkelingen bekend.
b. Spoorlijn –
De nog aan te leggen spoorlijn van Heerenveen – Drachten – Groningen speelt op dit
moment nog wel, maar er is nog weinig over bekend. Meer dan wat er in de media naar
buiten is gekomen weet Plaatselijk Belang ook niet.
c. Klein Onderhoud
Regelmatig is er contact met de Gemeente over klein onderhoud in het dorp. Plaatselijk
Belang heeft een verscheidenheid aan klussen aangekaart. Opnieuw is gebleken dat de
Gemeente daar vervolgens snel werk van maakt.
 De Boerestreek is geasfalteerd en wordt nog voorzien van een nieuwe slijtlaag.
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 't Lang Ein zal worden meegenomen in het grote onderhoud en zal binnenkort opnieuw
worden geasfalteerd.
 't Paradys wordt op dit moment opnieuw bestraat.
 De herstelwerkzaamheden aan de Alde Ie en de Tsjerkeleane zijn gereed.
 De 'afwatering' van het speelveld achter de Jister / Finne / is niet helemaal geslaagd. De
Gemeente is hierover geïnformeerd en zal opnieuw actie ondernemen.
d. Frije Wiken Jubbega
Met de nieuwe merknaam ‘De Frije Wiken’ hebben 14 dorpen ten oosten van Heerenveen zich
nadrukkelijker op de toeristische kaart van Fryslân gezet.
PB Langezwaag wordt door de organisatie wel geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen,
omdat in ons dorp weinig tot geen recreatie is zijn wij hierin niet echt actief.
e. Gasboringen Vermilion
Er is een informatiebijeenkomst op 21 februari 2012 geweest voor alle inwoners van
Langezwaag en andere belangstellenden.
Voor meer informatie:
http://www.langezwaag.com/documenten/LZGproductielocatie.pdf
3.

Notulen algemene jaarvergadering 16 maart 2011

Er zijn geen bemerkingen over de notulen van de jaarvergadering welke op 16 maart 2011 is
gehouden. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag.
De notulen worden voortaan op de site geplaatst.
4.

Jaarverslag 2011

Er zijn geen bemerkingen over het jaarverslag 2011. Opnieuw bedankt de voorzitter de
secretaris voor het maken van het jaarverslag. Ook het jaarverslag zal voortaan op de site
geplaatst worden.
5.

Financieel verslag / benoeming kascommissie

Het financiële verslag, wat uitgereikt wordt tijdens de vergadering, zijn door de
kascommissieleden Rienk van der Meer en Henk de Vries gecontroleerd en in orde bevonden.
Omdat er uit de vergadering géén bemerkingen naar voren zijn gekomen kan decharge verleend
worden. Rienk van der Meer verlaat de kascommissie, zijn plek wordt ingenomen door Leo
Tiggelman. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het financiële
overzicht.
6.

Bestuursverkiezing

Na een periode van respectievelijk zes en zeven jaar nemen Berend Pastoor en Bareld van der
Meer afscheid van het bestuur. Na een woord van dank van het bestuur ontvang en beide heren
een boeket bloemen en een waardebon.
Bareld was in eerste instantie secretaris, door een aantal bestuurswijzigingen is hij de laatste
jaren voorzitter geweest.
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Berend was de contactpersoon bij de Gemeente en hij hield zich vooral bezig met de
verkeersgroepen Binnen de Kom en Buiten de Kom van Langezwaag.

Door het bestuur worden ter opvolging Renée Jetten-Blankwater en Henk Klok voorgedragen. Er
zijn géén tegenkandidaten en na goedkeuring van de vergadering heten we Renée en Henk van
harte welkom in het bestuur. Momenteel is er nog een vacature.
7.

Projecten Langezwaag
a. Vitaal Langezwaag
Hier wordt uitgebreid aandacht aan besteedt na de pauze.
b. Dorpskrant
De redactie van 't Klaverbledtsje zijn samen met de sportverenging, de kerk, de
basisschool, het dorpshuisbestuur en plaatselijk belang aan het onderzoeken of het
sportkrantje ook voortgezet kan worden als dorpskrant. Een aantal maanden is er een
proef geweest om dit krantje huis aan huis te verspreiden. Er volgt nog een evaluatie
over deze proef en hoe we dan verder gaan. Wordt het een dorpskrant of blijft het
't Klaverbledtsje op de oude wijze voort bestaan.
c. Wonen
Egbert Heida geeft aan dat woningbouwvereniging Elkien momenteel in onderhandeling
is met de bewoners aan de Klamp in verband met de herstructurering. De acht woningen
worden aan het eind van het jaar gesloopt. Er zullen waarschijnlijk zeven huur- en/of
koopwoningen voor terug komen.
d. Dorpssteunpunt
Momenteel is een werkgroep actief gewerkt aan de oprichting van een Dorpssteunpunt (DSP).
De bedoeling is dat het DSP mensen helpt hun weg in het zorgtraject te vinden. Daarnaast
probeert het DSP te bemiddelen bij ‘burenhulp’ en andere vormen van kortdurende zorg.
Lichamelijke maar ook geestelijke zorg voor ouderen, maar ook voor jongeren of alleen
tijdelijke zorg voor iemand na een ziekenhuisopname.
e. Verkeer
De gemeentelijke plannen voor de aanpassing van het kruispunt Tsjerkeleane worden
steeds concreter. Met het kruispunt Tsjerkeleane wordt bedoeld de kruising Tsjerkeleane Hegedyk – Boenders. De oversteek wordt veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en de
snelheid wordt verlaagd naar 60 km. Ook in het verlengde van de kruising vinden
verschillende aanpassingen plaats.
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Het voorstel voorziet door de aanpassing nu in een 60 km-zone die al begint bij Hegedyk 116
en doorloopt tot aan het kruispunt met ‘t Hou. De werkzaamheden zullen aanvangen in het
voorjaar 2012.
Met de wegaanpassingen wordt een eerste resultaat van het Verkeersplan van Plaatselijk
Belang zichtbaar. Ons verkeersplan is een aantal jaren geleden opgesteld om het
gemeentelijk verkeersbeleid te beïnvloeden. De aanpak van het kruispunt werd financieel
mogelijk doordat de Gemeente erin is geslaagd subsidie te krijgen bij de Provincie voor
fietserveiligheid.
f.

Mooi Langezwaag
Vanuit het project Mooi Langezwaag wordt gekeken naar verdere aankleding van het
kruispunt. Getracht wordt daarbij aan te sluiten bij de cultuurhistorische en landschappelijke
kenmerken van Langezwaag: langgerekte landerijen (zwagen), met de Hegedyk als
waterkering, op de grens tussen zand en veen en tussen open landschap en landschap met
een gesloten karakter, vroeger doorkruist door een tramlijn.

8.

Rondvraag
De struiken langs het schelpenpad aan 't Skoalplein moeten nodig gesnoeid worden.
Door de activiteitencommissie wordt gebruik gemaakt van de rondvraag om aandacht te
besteden aan de vrijmarkt welke gehouden wordt rondom het dorpshuis op 30 april 2012.
De opbrengst van deze vrijmarkt is bestemd voor aankoop van een digitaal bord voor de
basisschool.
Er zijn klachten over een aantal honden. Dit signaal is bekend en wordt besproken met
de wijkagent.
Op de Tsjerkeleane ontbreken na het bestraten de flexibele paaltjes.

9.

Pauze

10.

Vitaal Langezwaag
De werkgroep Vitaal Langezwaag is een initiatief van de sportvereniging, kerk, MR
basisschool en Plaatselijk Belang.
Door Peter de Vries werd een duidelijk verhaal gepresenteerd m.b.t. Vitaal Langezwaag.
Na de presentatie werden er een aantal vragen en stellingen gesteld. Deze presentatie
en de vragen en de stellingen zijn te vinden op de site www.langezwaag.com

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en inbreng. De eerste consumptie is voor rekening van PB.

Plaatselijk Belang, maart 2013
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