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Notulen Algemene Ledenvergadering PB woensdag 20 maart 2013 

 

Aanwezig: 40 leden en zeven bestuursleden.  

 

1. Opening 

Voorzitter Henk Klok  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. Ook is er een hartelijk 

welkom voor de raadsleden: H. de Jong, Opsterlands Belang, H. de Vries, PvdA, H. de Vries, 

VVD.  

 

Afwezig met kennisgeving  

Bestuur van PB Luxwoude, E. Heida en N. Hulshoff, Woningbouwvereniging Elkien,                                          

B. van der Sloot, wijkagent, J.W. Streekstra, B. v.d. Akker en B. v.d. Bij 

 

2. Mededelingen 

Van een aantal bewoners van de Hegedyk is via de mail net voor de vergadering een verzoek 

binnengekomen. Zij willen de geluidsoverlast aan de Hegedyk, aan de agenda toevoegen. 

Afgesproken is dat deze problematiek in een Petit comité opgepakt wordt. De overlast wordt 

veroorzaakt door de nieuw aangebrachte slijtlaag. De maximale snelheid is terug gebracht  naar 

60 kilometer, maar over het algemeen wordt hier veel sneller gereden. Hierdoor ontstaat veel 

geluidsoverlast. 

 

Woningbouwvereniging Elkien heeft zich afgemeld voor deze vergadering, omdat er op dit 

moment geen nieuws te melden is. Elkien is getroffen door het regeerakkoord en die zijn van 

invloed op de projecten geweest. Op korte termijn heeft Plaatselijk Belang een afspraak met 

Elkien. 

 
Koffie, thee en cake worden aangeboden door Plaatselijk Belang. 
 
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 t ijdens de vergadering ingevuld worden en 
afgegeven worden aan één van de bestuursleden.  
 
3. Bestuursverkiezing  

Wij hebben in de zomerperiode 2012 afscheid genomen van Jan Peter Sträter. Hierdoor waren 

er twee vacatures. Door het bestuur worden ter opvolging Yvonne de Jager-de Vries en Niels 

Grendel voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten en na goedkeuring van de vergadering 

heten we Yvonne en Niels van harte welkom in het bestuur.  
 

4. Notulen algemene jaarvergadering 28 maart 2012 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering welke op 28 maart 

2012 is gehouden. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag.  De 

notulen worden op de site van Plaatselijk Belang geplaatst.  

 

5. Jaarverslag 2012 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag 2012. Opnieuw bedankt de voorzitter 

de secretaris voor het maken van het jaarverslag. Ook het jaarverslag zal op de site van 

Plaatselijk Belang geplaatst worden. 

 

6. Financieel verslag / benoeming kascommissie 

Het financiële verslag wat uitgereikt wordt tijdens de vergadering zijn door de 
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kascommissieleden Henk de Vries en Leo Tiggelman gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat 

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

worden. Henk de Vries verlaat de kascommissie, zijn plek wordt ingenomen door Bart Boersma. 

De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het financiële overzicht.   

 
7.         Actualiteiten 

 

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 in het voorjaar voorzien van een nieuwe slijtlaag. 

 't Lang Ein is meegenomen in het grote onderhoud. 

 Langs de Tsjerkeleane moet grond afgevoerd worden.  

 De afwatering van het speelveldje bij de Finne/Jister/Skoalplein is ondanks diverse     

       aanpassingen, waaronder het aanbrengen van extra grond, nog niet verbeterd, het is             

            nog steeds veel te nat. 
M.b.t. de laatste twee punten wordt door Plaatselijke Belang binnenkort contact opgenomen met het 
Gemeentebedrijf in Gorredijk. 
 

Gasboringen Vermilion 
Het veld is in productie genomen. Als de boringen klaar zijn dan willen we een 'kleinigheid' 
vragen aan Vermilion wat besteed kan worden aan het nog te plaatsen kunstwerk.   

 
Jeugdactiviteiten 

Er is voor de jeugd een spooktocht en een filmavond georganiseerd. Sinterklaas is weer langs 
geweest in het Dorpshuis en heeft voor heel kinderen een cadeautje meegenomen. Opnieuw 
was het een heel groot succes. Yvonne wordt bedankt voor het organiseren van deze diverse 
activiteiten. 
 
 Mooi Langezwaag  
De projectgroep 'Mooi Langezwaag' is op dit moment bezig met het bedenken van een ontwerp 
voor een kunstwerk, waarin de cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken van 
Langezwaag tot uitdrukking moeten komen. Rabobank Heerenveen heeft  hiervoor € 7.500 
beschikbaar gesteld voor dit kunstwerk. 
 
 Windmolens  
Door Plaatselijk Belang is een zienswijze ingediend op de structuurvisie Fryslân Windstreek 
2012. Het plan is om windmolens te plaatsen langs  het Klaverblad in Heerenveen. 
 
 Huisartsenpraktijk 
Op 1 april 2013 stopt huisarts L. Cnossen met zijn  huisartsenpraktijk. Deze wordt overgenomen 
door S. Woudstra-Russchen. Op 19 april 2013 is er een afscheidsreceptie in het dorpshuis. De 
nieuwe huisartsenpraktijk is gevestigd in de onlangs verbouwde consistorie. Deze dag kan 
kennis gemaakt worden met de nieuwe huisarts. Namens alle leden van Plaatselijk Belang 
ontvangen zij allebei een passend cadeau.  
 
8. Projecten Langezwaag 

 

a. Vitaal Langezwaag 

Peter de Vries blikt even terug op wat er vorig jaar heeft gespeeld bij Vitaal      

Opsterland/Langezwaag. Langezwaag beschikt over een openbare lagere school, een 

peuterspeelzaal, sportvelden, een dorpshuis gecombineerd met sportzaal en een voetbalkantine. 

De gemeente wil de voorzieningen in Langezwaag graag behouden. Voor 2020 staan een 



Plaatselijk Belang Langezwaag 
(opgericht 19 september 1902) 

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

 

 

 

nieuwe school en peuterspeelzaal op het programma. Langezwaag beschikt ook over 

sportvelden, die momenteel nog volop in gebruik zijn. Over 20 jaar kunnen er problemen 

ontstaan. Het dorp moet vitaal gehouden worden.  

Door de gemeente wordt nu nagegaan wat de kosten zijn. Eind mei moet dit klaar zijn en wordt 

Plaatselijk Belang hierover geïnformeerd. 

 

b. Dorpssteunpunt  

Door Benno v.d. Akker wordt een kleine toelichting gegeven wat er sinds de opening in 

november 2012 heeft gespeeld. Meer dan 50 vrijwilligers hebben zich aangemeld. Om het DSP 

te promoten zijn er huis aan huis flyers verspreid. Informatie staat ook op de website.  

Het dorpssteunpunt is vooral een doorgeefluik. De medewerkers van het dorpssteunpunt hoeven niet 
zelf alle vragen op te lossen maar geven aan waar mensen terecht kunnen en helpen hen zo nodig 
daarbij. Zij weten welke instanties zich met welke problemen bezighouden maar kunnen vaak ook 
helpen om iemand uit het dorp te vragen even in te springen. 

c. Dorpskrant 

Een aantal maanden is er een proef geweest om 't Klaverbledtsje huis aan huis te verspreiden. 

Binnenkort vindt er een evaluatie plaats. Als de uitkomst hiervan positief is en het plan financieel 

haalbaar is, dan wordt 't Klaverbledtsje voortaan huis aan huis verspreid. 

 
9.         Pauze 

 
10.       Sprekers 

  a.   LECO energie 
Door Leo Andringa wordt een presentatie gegeven over Lokale Energie Coöperatie Opsterland. 
 
Lokale Energie Coöperatie Opsterland ( LECO energie ) is een bedrijf dat is opgericht met als 
doel de Opsterlandse energiegebruikers duurzaam opgewekte stroom en co2 gecompenseerd 
gas te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De energie die zij leveren is 100 % groen en 
betrekken zij van Greenchoice.  

Zij investeren in projecten om in Opsterland energie te produceren. Die energie zal via de LECO in 
Opsterland worden geleverd. Streven is dat Opsterland uiteindelijk zelfvoorzienend zal worden. 

  b.   Werkgroep WynturbinesNEE 
Henk Stegink bedankt in eerste instantie Plaatselijk Belang dat hij tijdens de ledenvergadering 
even mocht spreken. Door hier te zijn wil hij geen zieltjes winnen, maar wel aangeven wat de 
stand van zaken is.  Door Henk werd een duidelijk verhaal gepresenteerd m.b.t. 
WynturbinesNEE. 

   

11.  Rondvraag  

Door de Gemeente wordt er geen bladafval meer afgevoerd. Het hekelafval wordt nog wel 

afgevoerd. 

 

Het straatbord ontbreekt bij de Finne richting de Jister.  

 

12.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 
inbreng. De eerste consumptie is voor rekening van PB. 


