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Bestuur 
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat op dit moment uit de onderstaande 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. Er is regelmatig 

overleg met de Gemeente geweest. Er werden ook een aantal vergaderingen bijgewoond, die 

georganiseerd werden door derden. Te denken valt hierbij aan bijeenkomsten over woningcontingenten, 

het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), informatiebijeenkomst van 

woningbouwvereniging Welkom en de toekomstvisie van Opsterland.  

Aan het eind van het jaar is er een enquête, de dorpsspiegel verspreid onder een aantal inwoners om onder 

ander inzicht te krijgen hoe de sociale cohesie, woongenot en veiligheid momenteel scoort in 

Langezwaag. Opvallend is dat in de beleving van de inwoners van Langezwaag in de afgelopen jaren 

zeker op is vooruitgegaan. De uitwerking hiervan wordt behandeld tijdens de algemene Ledenvergadering.  

  

Alle onderstaande thema’s komen ook aan de orde tijdens de Algemene Jaarvergadering. Bezoek 

regelmatig onze website voor meer informatie, www.langezwaag.com 

 

Het afgelopen jaar stond centraal voor Plaatselijk Belang: 

 

Verkeersveiligheid:  

De inzet van Plaatselijk Belang voor verkeersveiligheid lijkt enige vruchten af te werpen. In het 

eerste concept van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan dat de Gemeente in november 

publiceerde is er de nodige aandacht voor Langezwaag. Het document gaat in op de verkeersplannen 

die wij opstelden om het Gemeentelijk beleid te beïnvloeden.  

Voor de wegen Buiten de Bebouwde kom is het belangrijk dat, nu ook de Gemeente voorstelt om de 

Hegedyk-Boenders-Lang Ein te benoemen als zogenaamde erftoegangsweg-plus. Dat maakt het 

mogelijk om er een 60/80 km weg van te maken zoals voorgesteld door Plaatselijk Belang. Er is 

alvast 200.000 euro gereserveerd voor aanpassing van het kruispunt Boenders/Hegedyk/Plasse. Daar 

blijft het echter eerst bij. Richting de Gemeente heeft Plaatselijk Belang aangegeven dat het hier 

niet bij kan blijven en ook de overige delen van het traject aangepakt moeten worden, zoals 

voorgesteld in het plan van Plaatselijk Belang. Voor het belangrijkste punt voor Binnen de 

Bebouwde Kom, de ontsluiting van nieuwbouwplan Skeane Ein, geldt dat deze nog niet in het 

Gemeentelijk plan is opgenomen, omdat het nieuwbouwplan nog niet bekend is. Andere zaken zoals 

verkeersveiligheid bij de school en op ´t Hou hangen daarmee samen. In haar reactie op het GVVP 

heeft Plaatselijk Belang verder nog aandacht gevraagd over onderhoud van de Lijtse Wijngaerden 

en de Plasse. De reactie van Plaatselijk Belang aan de gemeente staat op www.langezwaag.com.  

 

Woningbouw:  

Plaatselijk Belang heeft gesproken met de Gemeente en Woningbouwvereniging Welkom Nieuw 

Wonen over de voortgang in het nieuwbouwplan ’t Skeane Ein. De voorstellen ontwikkeld tijdens 

een expertmeeting en gepresenteerd tijdens onze algemene ledenvergadering waren daarbij 

belangrijke input. Bureau Vijn is op dit moment bezig een plan te ontwikkelen wat vervolgens nog 

op haalbaarheid getoetst moet worden. 

 

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 en verschillende aanpassingen in het dorp werden gerealiseerd. 

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

over bepaalde zaken betreffende klein onderhoud.  
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Dorpshuis: 
In oktober is de opening geweest van het prachtige nieuwe dorpshuis. Stichting Dorpshuis 

Langezwaag heeft de rol van trekker van het geheel gehad en hebben het bestuur van Plaatselijk 

Belang op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.  

Plaatselijk Belang vergaderd regelmatig in het dorpshuis als er derden uitgenodigd zijn. Eind dit 

jaar is er door de gemeente Opsterland net als enkele andere dorpen in Opsterland een avond belegd 

in het dorpshuis om een visie op Basisvoorzieningen en Accommodaties te ontwikkelen.  

 

Hotze de Roos: 
Op 24 november 2009 is het 100 jaar geleden dat Hotze de Roos, de auteur van de beroemde 

Kameleonserie, in Langezwaag werd geboren. De werkgroep “Hotze de Roos” heeft op gepaste 

wijze aandacht gegeven aan deze beroemde oud-inwoner.  

Door burgemeester Francisca Ravestein is er aan de Hegedyk 19 (geboortehuis van Hotze de Roos) 

een plaquette onthuld van Hotze de Roos. In het nieuwbouwplan zal er een straat vernoemd worden 

naar Hotze de Roos. Het straatnaambord hangt nu nog in de hal van het dorpshuis. 

 

UMTS - mast, Hoogspanningsmasten, Spoorlijn, Windmolens: 

Er is nog altijd de kans op plaatsing van een UMTS mast aan de Boenders. Een nieuw net van 

hoogspanningsmasten van Groningen naar West Nederland komt mogelijk ook langs Langezwaag, 

wat ook geldt voor de Spoorlijn Heerenveen – Groningen. Plaatselijk Belang heeft het college van 

B&W hier herhaaldelijk op aangesproken. Omdat Plaatselijk Belang de indruk heeft dat de 

Gemeente zich afwachtend opstelt in bovenstaande onderwerpen probeert Plaatselijk Belang zelf die 

zaken zoveel mogelijk te volgen.  

 

 Dorpsspiegel 
Om inzicht te krijgen in de sociale aspecten van ons dorp is er eind dit jaar 150 enquêteformulieren 

verstuurd naar de inwoners. Hierbij heeft Plaatselijk Belang ondersteuning gehad van Timpaan 

Welzijn. Bij deze enquête heeft Plaatselijk Belang een vragenlijst bijgevoegd welke betrekking had 

op de activiteiten in het dorpshuis. De uitwerking van deze enquête wordt besproken op onze 

jaarvergadering. 

 

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. 

 

Contributie inning  
De jaarlijkse contributie bedroeg ook in 2009 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 inmiddels aangemeld als nieuw lid.  

 

Gemeentelijke Herindeling 

Opsterland wil als gemeente zelfstandig blijven en acht daarbij nauwe samenwerking met Oost- en 

Weststellingwerf. Plaatselijk Belang heeft aan de gemeente gevraagd er rekening mee te houden dat 

Langezwaag aan het voeteneind daarvan ligt. 

 

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang, februari 2010 


