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Jaarverslag 2011 

 
Inleiding  

In dit jaarverslag van Plaatselijk Belang Langezwaag wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het 
afgelopen jaar gedaan en gebeurd is. Een groot deel van de onderwerpen in het jaarverslag zijn al behandeld in 
’t Klaverbledtsje, maar voor de volledigheid worden deze onderwerpen nogmaals behandeld in het jaarverslag.  

 
Bestuurssamenstelling  

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat op dit moment uit de onderstaande personen: 

 

Bareld van der Meer   - voorzitter 

Mattie Homsma   - secretaris/notulist  

Jeen Pool    - penningmeester  

Henderieka Jongstra   - bestuurslid 

Jan Peter Sträter   - bestuurslid 

Berend Pastoor   - bestuurslid  

 
Aantal leden  

Eind 2011 waren er 220 leden.  
 

Vergaderingen 
Elke maand, met uitzondering van de zomerperiode, vergadert het bestuur in het dorpshuis via een 
vaststaand vergaderrooster. Dat betekent dat in 2011 tien bestuursvergaderingen zijn gehouden. 
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest over verschillende onderwerpen zoals onder andere: 
Vitaal Langezwaag, Mooi Langezwaag, het Dorpssteunpunt, Kruispunt Tsjerkeleane/Hegedyk/de 
Boenders. 
Ook is er regelmatig contact geweest met Woningwoningbouw Elkien, Gemeente Opsterland, Timpaan 
en Vermilion.  
De burgemeester en wethouders zijn in december op bezoek geweest om een duidelijk beeld te krijgen 
wat er speelt in ons dorp.  

 
Website  

Bezoek regelmatig onze website www.langezwaag.com voor meer informatie over de zaken die tijdens 
onze vergaderingen behandeld zijn, maar ook andere actuele onderwerpen komen aan bod. Ook kunt u 
foto’s van verschillende activiteiten van Langezwaag op de site bekijken.  

 

Woningbouw  

Zoals bekend gaat het nieuwbouwplan ‘t Skeane Ein, vooralsnog, niet door. Een kleinschaliger opzet is 

wel mogelijk als het dorp zelf met potentiële kopers komt. Dat laatste valt nog niet mee. Afgewacht wordt 

nu eerst met welke concrete uitwerking de Woningbouwcorporatie Elkien komt voor herstructurering in 

Langezwaag.  

 

Kruispunt Tsjerkeleane/Hegedyk/Boenders  
De gemeentelijke plannen voor de aanpassing van het kruispunt Tsjerkeleane werden vorig jaar steeds 
concreter. De diverse voorstellen werden toegelicht tijdens een door Plaatselijk Belang georganiseerde 
informatiebijeenkomst. De uitkomst van die bijeenkomst heeft geleid tot verdere aanpassing van het plan. 
De gesprekken daarover met de gemeente zijn zeer constructief verlopen.  

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. 

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. In dat nieuwe beleid zijn o.a. Hegedyk en Boenders nu opgenomen 
als 60-plus wegen, in plaats van 80 km. 

http://www.langezwaag.com/


Plaatselijk Belang Langezwaag 
(opgericht 19 september 1902) 

Secretariaat: M. Homsma, Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag,  

Telefoon 0513 – 688980 

 

De aanpak van het kruispunt werd financieel mogelijk doordat de Gemeente erin is geslaagd 
subsidie te krijgen bij de Provincie voor fietserveiligheid.  

Begin 2012 is de aanbesteding, in het voorjaar is de uitvoering en de opening vindt begin 
septemberplaats. De werkzaamheden vangen aan in het voorjaar 2012. 

Mooi Langezwaag 
Vanuit het project Mooi Langezwaag wordt gekeken naar verder 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.  
 

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 straten Alde Ie en de Tsjerkeleane zijn helemaal klaar. Er is nog wel overleg met de gemeente 

over de uitrit bij het kerkhof, omdat deze te smal blijkt te zijn,  dit gaat in overleg met de koster J. de 

Haan en het kerkbestuur. 

 

’t Paradyske, zoals nu bekend is in maart 2012 de aanbesteding en in april is de uitvoering.  

 

De Boerestreek is geasfalteerd, het aanbrengen van de slijtlaag moet nog gebeuren, hierbij zal ook 

de T-splitsing Boerestreek/’t Skeane Ein worden meegenomen.  

 

De afwatering van het speelveldje bij de Finne/Jister/Skoalplein is uitgevoerd, maar de vraag i s 

echter wel of deze aanpak afdoende is geweest. Het afgelopen najaar was het veldje erg nat.  

 

Het beleid van de gemeente is dat de mensen in het dorp ook rechtstreeks de gemeente kan bellen 

over bepaalde zaken betreffende klein onderhoud.  

 

Gasboring Vermilion  

Het testen van het gas bij de installatie op het Lang Ein is sneller verlopen dan verwacht. De boring 

ging tot zo´n 2.200 meter diep. Het punt waar naartoe wordt geboord is meer in de richting van De 

Knipe. Vermilion heeft te kennen gegeven geen schade aan gebouwen of woningen te verwachten. 

Mocht er toch schade zijn dan is Vermilion daarvoor aansprakelijk. De volgende stap in het proces 

was het analyseren van de testgegevens. Op basis van deze uitkomsten hiervan is er een besluit 

genomen om tot productie (winning) wordt overgegaan. Alle inwoners van Langezwaag en andere 

belangstellende zijn in de onlangs gehouden bijeenkomst in 2012 geïnformeerd over de stand van 

zaken.  

 
Activiteit voor ouderensoos  

Elk jaar wordt er door Plaatselijk Belang een activiteit georganiseerd voor de ouderensoos. Dit jaar 
ging de reis naar Nijbeets naar het Damshûs. Dit museum laat de bezoekers op een levendige en 
actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in 
de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de 
voedingsbodem voor een felle sociale strijd. 
Het uitje was een groot succes, mede dankzij de inzet van aantal vrijwilligers. Naderhand is er nog even 
nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee, waarbij een plakje cake werd genuttigd.  

 

Dorpsagent 

Met de dorpsagent Benno Sloot hebben wij regelmatig contact. Gelukkig is het in het dorp 

Langezwaag betrekkelijk rustig en hoeft hij hier niet vaak te zijn.  



Plaatselijk Belang Langezwaag 
(opgericht 19 september 1902) 

Secretariaat: M. Homsma, Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag,  

Telefoon 0513 – 688980 

 

Naar aanleiding van recente vernielingen in het dorp is afgesproken dat meldingen hierover zowel bij de 
dorpsagent als bij Plaatselijk Belang kunnen worden gedaan.  

Dorpssteunpunt (DSP) 

De wens is om vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om een dorpssteunpunt in het 

dorp in te richten.  De verantwoordelijkheid voor de WMO ligt in principe bij de gemeente maar voor de 

uitvoering ervan is inbreng van vrijwilligers uit het dorp zeer gewenst. De verwachting ervan is niet alleen 

dat de kosten van zorg daardoor veel lager gehouden kunnen worden maar ook dat de zorg beter, en 

meer op maat kan worden geleverd.  

 

De taken uit deze wet vielen in het verleden onder de Rijksoverheid. Sinds enkele jaren zijn echter de 

gemeenten ermee belast. De verplichtingen van de gemeente zijn: 

 het openstellen van een informatieloket waar mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen  

 het beschik baarstellen van middelen om zorg te kunnen realiseren  

 

De Gemeente Opsterland heeft hieraan invulling gegeven door een informatieloket W MO te openen in 

Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. In Gorredijk is deze gevestigd in de bibliotheek . De tweede 

verplichting is ingevuld door voor de individuele gevallen de hulp ook daadwerkelijk  te bieden: hulp bij 

het huishouden, een rolstoel of hulp bij vervoer. Maar ook algemene voorzieningen vallen hieronder, 

zoals het er voor zorgen dat een openbaar gebouw voor iedereen toegankelijk is.  

 

Helaas is met de overgang van WMO taken van Rijksoverheid naar de Gemeente niet het hele financiële 

budget meegegaan. De Gemeente moet dezelfde taken dus met minder geld uitvoeren. Iedereen kan wel 

aanvoelen dat zoiets niet vanzelf gaat. Er  is dan ook uitgegaan van een ‘zelfredzame’ burger die alleen 

in laatste instantie een beroep doet op de overheid. Op zichzelf een mooie gedachte, maar het bergt wel 

het gevaar in zich dat de hulp vooral beschikbaar komt voor de mensen die weten hoe het werkt. Hoe de 

regels zijn en hoe je formulieren invult. En als je daar niet vertrouwd mee bent, dan kunnen die best 

lastig zijn. 

 

Om het risico te beperken dat mensen om deze reden geen gebruik maken van de WMO en bovendien 

te stimuleren dat zorgvragen die door dorpsgenoten (vaak beter) kunnen worden opgelost, niet in het 

‘officiële’ en dure hulpcircuit komen, wil de Gemeente Opsterland in ieder dorp, samen met het dorp een 

dorpssteunpunt inrichten. Dit punt is bedoeld om: 

 

 vragen af te handelen die ‘het dorp’ zelf met eigen vrijwilligers aankunnen om dorpsgenoten te 

helpen bij het aanvragen van hulp zodat de zorg ook toegankelijk wordt voor degenen die niet zo 

goed thuis zijn in ambtelijke zaken 

 professionele hulpverleners te ondersteunen door hen te voorzien van informatie uit het dorp  

 

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 bij te springen. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een maandelijkse 

controle in het ziekenhuis of bij het wekelijks buiten zetten van een afvalcontainer.  

 

De hulp die via het dorpssteunpunt ontvangen wordt is niet bedoeld als gemakkelijke en goedkope hulp 

in huis of tuin. Eenmalig een woning of tuin op orde krijgen kan in sommige gevallen, maar voor 

structurele hulp moet gewoon iemand worden ingehuurd worden.  

 

 Vanuit het dorp is de wens kenbaar gemaakt om zorgvoorzieningen te hebben die het mogelijk maken 

‘oud te worden in eigen dorp’. Een goed functionerend DSP kan daaraan een bijdrage leveren  
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Vitaal Langezwaag 

Vorig jaar is in Langezwaag een overleg ontstaan tussen vertegenwoordigers van een aantal ‘clubs’ 

binnen het dorp met als doel ideeën te ontwikkelen hoe we het dorp leefbaar kunnen houden. De 

groep opereert onder de naam “Vitaal Langezwaag”. Aanleiding voo r het overleg was het project 

Vitaal Opsterland waarin de gemeente haar beleid over basisvoorzieningen en accommodaties 

herziet. Sinds oktober worden door de gemeente ook de Plaatselijke Belangen in dit project 

betrokken en functioneert “Vitaal Langezwaag”  als werkgroep van Plaatselijk Belang Langezwaag.   

 

Het afgelopen jaar heeft Vitaal Langezwaag een aantal zaken op een rijtje gezet. Hieronder een 

korte samenvatting over waar dat toe heeft geleid:  

 

Langezwaag is door de gemeente getypeerd als woondorp. Daar zijn we het wel mee eens, maar 

dan willen we er wel bij vermeld hebben dat dat een dorp moet zijn waar iedereen fijn kan wonen 

zolang er geen intensieve verpleging nodig is. Aan de ene kant accepteren we dus dat er een groep 

zorgbehoevende ouderen is waarvoor Langezwaag geen voorzieningen biedt. Aan de andere kant 

vinden we dat er zeker plek moet blijven voor gezinnen met (jonge) kinderen. We beschouwen dat 

als de belangrijkste voorwaarde voor een leefbaar dorp!  

 

En om voor voldoende jonge gezinnen aantrekkelijk te zijn, moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. De twee allerbelangrijkste zijn: 

 er moet een basisschool aanwezig zijn met ten minste circa 80 leerlingen  

 er moet een voldoende aanbod zijn aan starterwoningen met voldoende mogelijkheid 
om later te kunnen doorstromen naar een ander type woning.  

 

We stellen daarmee ook dat het dorp niet persé hoeft te groeien, maar dat er wel voldoende 

doorstroming moet zijn. Dit creëert een dorp met een stabiele bevolkingsopbouw waarop je een 

duurzame dorpsgemeenschap kunt inrichten. 

 

Natuurlijk zijn er nog meer voorzieningen nodig. Vooral om ‘ontmoeten’ mogelijk te maken. Sport 

heeft daarin in Langezwaag een belangrijke rol. De gemeente focust sterk op de bereikbaarheid van 

sportvoorzieningen. In haar ogen zijn (sport)voorzieningen in Gorredijk vanuit Langezwaag goed 

bereikbaar. Wij stellen daar tegenover dat dat wel geldt voor volwassenen en oudere jeugd, maar 

niet voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd. Voorzieningen in Gorredijk zijn voor hen (en hun 

ouders) theoretisch wel bereikbaar maar praktisch niet bruikbaar.  

 

Voor ontmoeten moet je ook goed op de hoogte zijn van wat er zoal in het dorp speelt. Op initiatief 

van Plaatselijk Belang loopt daarom momenteel een proef met een dorpskrant. Vitaal Lange zwaag 

bleek een goed platform om dit te organiseren.  

 

Tijdens de jaarvergadering zullen we als werkgroep een workshop organiseren. Daarmee kunt u 

veel meer te weten komen over Vitaal Langezwaag en willen we ook graag uw mening horen. De 

werkgroep Vitaal Langezwaag bestaat uit: Hylke de Vries (Sport), Henk Sietzema (Dorpshuis), Jan 

Werkman (MR Wjukslach), Peter de Vries (Kerk) Jan Peter Sträter en Bareld van der Meer 

(Plaatselijk Belang). 

 

Contributie inning  

De jaarlijkse contributie bedroeg ook in 2011 weer € 5,- PB biedt u ook de mogelijkheid om de 

jaarlijkse contributie via automatische incasso te betalen. Er wordt gebruik gemaakt  van een 

doorlopende automatische incasso. Veel leden maken al gebruik van deze betaling van de jaarlijkse 

contributie. Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso blijven we gewoon bij u aan de 

deur komen om de contributie te innen. Dit jaar zijn we opnieuw actief bezig geweest met het 

werven van nieuwe leden van PB. Vele inwoners hebben zich inmiddels aangemeld als nieuw lid.  
 

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2012 


