Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: M. Homsma, Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag, telefoon 0513 – 688980

Jaarverslag 2008
Het afgelopen jaar stond centraal voor Plaatselijk Belang:
- Verkeersveiligheid: het eigen verkeersplan buiten de bebouwde kom werd verder uitgewerkt en onder
de aandacht gebracht. Daarnaast werd een plan voor binnen de bebouwde kom ontwikkeld
- Woningbouw: de aanloop naar de bouwplannen voor ‘t Skeane Ein en de Tjerkeleane en
herstructurering van de Klamp/de Finne vergen aandacht van Plaatselijk Belang
- Sociale Cohesie: verschillende bijeenkomsten met dorpsgenoten vonden plaats over de vraag hoe het
dorp leefbaar te houden
- Klein onderhoud: verschillende aanpassingen in het dorp werden gerealiseerd
Al deze bovenstaande thema’s komen ook aan de orde tijdens de Algemene Jaarvergadering.
Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) bestaat momenteel uit de volgende personen:
Bareld van der Meer -voorzitter
Mattie Homsma
-secretaris en notulist
Jan-Willem Streekstra -penningmeester
Hendrieka Jongstra
-bestuurslid
Hans Scheepstra
-bestuurslid
Berend Pastoor
-bestuurslid
Het afgelopen jaar is het bestuur tien maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Ook is er regelmatig
overleg met de Gemeente geweest, politiek en ambtelijk Er werden ook een aantal vergaderingen
bijgewoond, die georganiseerd werden door derden. Te denken valt hierbij aan bijeenkomsten over
woningcontingenten, het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, WMO voorlichting, toekomstvisie
Opsterland. Ook hebben wij met interesse de bijeenkomsten bijgewoond van het project “ Oude paden,
Nieuwe wegen”. Op het programma stond ook een uitgebreide kennismaking met de nieuwe burgemeester
Mevrouw Ravenstein. Wij hebben een fietstocht gemaakt door het dorp, zo kon de burgemeester zich een
beeld vormen waar PB zich momenteel mee bezig houdt.
In maart hebben wij afscheid genomen van Karin Bosscha. De taken hebben wij herschikt na het afscheid van
Karin. Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van de zaken waarmee PB zich het afgelopen jaar bezig
heeft gehouden.
Sociale Cohesie
Volgens de dorpsspiegel kent Langezwaag een lage sociale cohesie. PB heeft een aantal avonden
georganiseerd met dorpsgenoten én Timpaan Welzijn over deze sociale cohesie. Tijdens deze bijeenkomsten
is gesproken over wat wel en niet goed gaat in Langezwaag en wat verbeterd zou moeten en kunnen worden.
Er kwam onder andere naar voren dat er meer activiteiten voor de jeugd van 12+ zouden moeten worden
georganiseerd. De jongeren hebben al een lijstje met activiteiten die zij graag willen organiseren.
Woningbouw
Verschillende malen vond overleg plaats over het bestemmingsplan en de woningbouwplannen. Er is vorig
jaar begonnen met de voorbereiding van het uitbreidingsplan ’t Skeane Ein en het plan Bijzonder Wonen aan
de Tjerkeleane. De woningen zijn in het kader van de actualisering van het woningbouwprogramma extra aan
Langezwaag toebedeeld en kunnen ook aangewend worden voor belangstellenden buiten Langezwaag. Er zijn
plannen voor een herstructurering van bestaande bebouwing aan een deel van de Klamp en de Finne.
In het woningbouwprogramma wordt er vanuit gegaan dat er op de locatie ’t Skeane Ein tot 2015 20
woningen kunnen worden gerealiseerd, 16 voor 2010 en 4 na 2010. Deze planning wordt helaas niet gehaald.
Op dit moment zijn we met Welkom en de Gemeente in overleg over een integrale aanpak. Dat wil zeggen
dat er een uitdrukkelijke relatie is tussen herstructurering en uitbreiding. Ook de ontsluiting is hiervan
onderdeel, zowel de definitieve ontsluiting als die voor bouwverkeer. Dit overleg moet leiden tot een
‘totaalpakket’ aan woningbouw.
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Verkeersplan buiten de kom
Het 'verkeersplan buiten de bebouwde kom' dat Plaatselijk Belang in 2007 ontwikkelde is in 2008 verder onder de
aandacht gebracht van het Gemeentebestuur en de politiek. Het plan is beschikbaar op www.langezwaag.com.
Uitgangspunt is een uitbreiding van het aantal weggedeeltes op Hegedyk – Boenders – Lang Ein met max. 60
kilometer, aanpassing van wegbeleving en aanpassing van de verschillende kruispunten. Dit om de snelheid uit het
verkeer te halen om daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.
Het plan is ingebracht als bijdrage vanuit Langezwaag voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Met dit
plan dat eind 2009 wordt uitgebracht zal helder worden of de Gemeente haar waardering voor het plan ook omzet
in daden. Uiteraard kwam het plan in 2008 aan de orde tijdens het kennismakingsbezoek van de Burgemeester en in
het reguliere overleg met Burgemeester en Wethouders. Verschillende malen echter is er ook weer over gesproken
met betrokken ambtenaren. Dit heeft er onder andere toe geleid dat alvast de nieuwe belijning op Hegedyk vanuit
Gorredijk niet is doorgetrokken rond Langezwaag, omdat de situatie mogelijk anders wordt. Ook heeft de
Gemeente subsidie bij de provincie aangevraagd voor fietsvriendelijke aanpassing van de Kruising Boenders –
Plasse – Hegedyk. Bemoedigende signalen, maar we zijn er nog steeds niet zeker van dat ons plan uiteindelijk leidt
tot de gewenste wijzigingen.
Verkeersplan binnen de kom
Samen met de werkgroep 'verkeersplan binnen de kom' die geformeerd is voor de verkeersveiligheid binnen de
kom, is PB druk bezig om de laatste puntjes op de “i” te zetten. Er zijn ideeën en voorstellen ontstaan met
betrekking tot de veiligheid bij school, snelheid op ’t Hou en hoe om te gaan met de verkeersstroom betreffende de
uitbreiding van Langezwaag. Het resultaat zal in een rapport worden weergegeven en aan de Gemeente worden
aangeboden.
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. Zo is op verzoek van PB op het fietspad van ‘t Lang Ein de belijning opnieuw aangebracht. Hier
kan weer veilig gefietst worden.
In overleg met Omrin is een grotere luiercontainer geplaatst, de kleinere container was altijd overvol. De
Gemeente denkt er over na om alle containers in de Gemeente in de grond te plaatsen. Het tijdstip is nog niet
bekend.
Er is een bankje geplaatst op ’t Hou, in het najaar zijn er rondom dit bankje heel veel krokusjes geplaatst.
Ook een aantal kleinere zaken werden vlot door de gemeente opgepakt.
Dorpshuis
In augustus is de start geweest van het nieuw te bouwen dorpshuis. Wethouder Klaas de Boer zette de eerste
schop in de grond bij sportpark It Paradyske.
Stichting Dorpshuis Langezwaag heeft de rol van trekker van het geheel. Zij houden het bestuur van
Plaatselijk Belang op de hoogte over de ontwikkelingen.
UMTS-mast
Voor de UMTS-mast ligt volgens de Gemeente de bal bij Vodafone. Vodafone zou momenteel naar
alternatieven kijken, waarbij plaatsing op een hoogspanningsmast niet aan de orde is. Het onderzoek over de
capaciteit van de mast in Luxwoude is nog niet afgerond. Na dit onderzoek kan pas worden bepaald of
aanvullende maatregelen nodig zijn. De actiegroep 'UMTS-mast Langezwaag' en PB houden elkaar goed op
de hoogte.
Windmolens
De Gemeente heeft geen nieuwe locaties voor windturbines op het oog. Er wordt nog bekeken of er nog
mogelijkheden zijn voor windenergie in de hele A7-zone van Skarsterlân tot Smallingerland. De actiegroep
‘Wynturbines Nee’ en PB houden elkaar goed op de hoogte.
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Dorpsagent
Met de dorpsagent Benno Sloot hebben wij regelmatig contact, maar gelukkig hoeft hij in Langezwaag niet
vaak te zijn.
Overige zaken
Wij willen aandacht besteden aan de geboortedag van Hotze de Roos (24-11-2009). Er zijn al diverse plannen
de revue gepasseerd. Ook is er contact geweest met het bestuur van St. Vrienden van de Kameleon en de
Hotze de Roos Stichting, die haar tot doel heeft gesteld om de nalatenschap van Hotze de Roos te beheren.
Contributie inning
De jaarlijkse contributie bedroeg ook in 2008 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 géén gebruik wilt
maken van automatische incasso blijven we gewoon bij u aan de deur komen om de contributie te innen. Dit
jaar zijn we actief bezig geweest met het werven van nieuwe leden van PB. Vele inwoners hebben zich
aangemeld als nieuw lid.
Plaatselijk Belang Langezwaag, februari 2009

