Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

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

Notulen jaarvergadering woensdag 28 maart 2007
Aanwezig:

20 leden en zes bestuursleden

1.
Opening
Voorzitter Bareld van der Meer opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte
welkom, in het bijzonder de afgevaardigde van het bestuur van het Plaatselijk Belang Luxwoude,
de heer Pieter Astro, de heer B. van der Brink, raadslid CDA, de heer Hielke de Vries, raadslid
VVD, de heer Henk de Vries, raadslid PVDA, de heer Hans de Jong, raadslid Opsterlands
Belang, de heer Henk Sietzema, voorzitter St. Dorpshuis. Ook is er een hartelijk welkom voor de
dames Marije Blaauwbroek en Mieke Bos van de gemeente Opsterland. Zij zullen een toelichting
geven over de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) die op 1 januari 2007 is
ingevoerd.
2.
•
•
•
•
•

•

•

Mededelingen
Koffie, thee en gevulde koeken worden deze avond aangeboden door het Plaatselijk
Belang
Tijdens de vergadering mag er niet gerookt worden
Dorpsvlaggen à € 34,00 zijn verkrijgbaar bij Jan Willem Streekstra en Hans Scheepstra.
Poepschepjes zijn gratis bij Hans Scheepstra af te halen
B&W is 6 december 2006 op bezoek geweest. Aan de orde zijn o.a. geweest:
o ontsluiting Boenders/Hegedyk/de Plasse
o ontsluiting van bouwplan´t Skeane Ein en het daarbij behorende bouwverkeer
o het plaatsen van een UMTS mast aan de Boenders
o het plaatsen van windmolens aan de A7 bij Terwispel
De contributie wordt dit jaar nog een keer opgehaald. De automatische incasso kan dit
jaar nog niet uitgevoerd worden. De vorig jaar getekende machtigingen blijven wel
geldig.
Woningbouwvereniging WELKOM gaat een schelpenpad aanleggen langs de bosrand
van de Jister/Finne/Skoalplein op 25 april.

3.
Notulen jaarvergadering 1 maart 2006
Om van de Jan Dam Wei een officiële naam te maken is afgezien. Een aantal bewoners hadden
hier bezwaar tegen.
Het parkeren in de bocht bij de Klamp is aanzienlijk verbeterd.
4.
Jaarverslag 2006
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag. De voorzitter bedankt Jan Willem
Streekstra voor het maken van het verslag.
5.
Financieel verslag / benoeming kascommissie
Het financiële verslag wat uitgereikt wordt tijdens de vergadering is door de kascommissieleden
Hans de Jong en Rienk van der Meer 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 Hylke de Vries.
Hans de Jong merkt nog wel op dat hij het overbodig vindt dat Plaatselijk Belang een advertentie
heeft in het Floralia informatieblad. Het Plaatselijk Belang wil hiermee de Langezwaagster vlag
promoten.
6.
Bestuursverkiezing
Na de reguliere periode van zeven jaar neemt onze penningmeester Wytske Krist afscheid van
het bestuur. Na een woord van dank van het bestuur ontvangt Wytske een boeket bloemen en
een waardebon.
Door het bestuur wordt ter opvolging voorgedragen Mattie Homsma. Er zijn géén
tegenkandidaten en na goedkeuring van de vergadering heten we Mattie van harte welkom in het
bestuur. Momenteel is er nog een vacature. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het
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bestuur.
7.
Verslag Speeltuincommissie
Dit punt vervalt omdat het huidige bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment
is deze commissie niet meer actief.
8.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO loket)
De dames Marije Blaawbroek en Mieke Bos van de gemeente Opsterland geven een toelichting
over de nieuwe wet en wat dit voor Langezwaag kan betekenen.
De WMO is ingevoerd op 1 januari 2007. Het is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan blijven doen in de
samenleving. Het is een samenvoeging van wetten:
• Wet voorziening gehandicapten.
• Welzijnswet
• Huishoudelijke Verzorging uit AWBZ
• Diverse subsidieregelingen
Samen:
WMO
De taken van de WMO zijn:
• Leefbaarheid in de dorpen
• Jongeren en ouders ondersteunen
• Informatie en advies geven
• Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers
• Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen
• Voorzieningen voor mensen met een beperking
• Opvang mensen met problemen
• Openbare geestelijke gezondheidszorg
• Zorg voor mensen met een verslaving
Waarom is de WMO zo belangrijk?
• Door een betere leefbaarheid in de straat voelen bewoners zich meer betrokken bij hun
buurt en bij elkaar
• Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk en moeten daarom ondersteund worden
• Iedereen moet kunnen meedoen
Hoe doet Opsterland dit?
Er zijn drie loketten:
o In Beetsterzwaag (gemeentehuis)
o In Ureterp (bibliotheek)
o In Gorredijk (bibliotheek)
Het Spreekuur in de Miente blijft vooralsnog. Ieder loket heeft een eigen medewerker. Bij het
loket kunt u informatie en advies krijgen over wonen, welzijn, en zorg. Ook aanvragen voor
vervoersvoorziening, woonvoorziening en rolstoelen, ook aanvragen voor hulp bij het huishouden
vinden bij het loket plaats. In principe kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden
budget.
9.

Pauze

10.
Ontwikkelingen Dorpshuis
Henk Sietzema (Vz) geeft een toelichting over de ontwikkeling van het nieuw te bouwen
dorpshuis.
11.
Thema-avonden n.a.v. Dorpsspiegelresultaten 2006
Het doel van de Dorpsspiegels is te weten wat er leeft in het dorp. Op basis van de dorpsspiegel
heeft Plaatselijk Belang Langezwaag, verkeersveiligheid tot speerpunt benoemd. Hetzelfde geldt
overigens voor de problematiek van starterwoningen en van sociale cohesie.
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•

Sociale cohesie

Langezwaag scoorde ‘laag’ wat betreft de sociale cohesie, dit is de saamhorigheid onder de
inwoners, vergeleken met de omliggende dorpen. Wat kunnen wij hier aan doen, waar is
behoefte aan? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, wordt in samenwerking met Timpaan
op termijn een avond georganiseerd.
•

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in en rond Langezwaag kan beter. Het onderwerp van verkeersveiligheid is
niet alleen van groot belang, het is ook nog eens uitermate actueel. Zo speelt onder andere de
voorbereiding voor een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Daarnaast geeft de
actuele dorpsuitbreiding in Langezwaag reden om kritisch naar de verkeerssituatie te kijken.
Plaatselijk Belang heeft zich er steeds hard voor gemaakt dat bij de ontsluiting van
nieuwbouwlocaties de verkeersveiligheid tegelijkertijd wordt aangepakt.
Plaatselijk Belang organiseerde op maandagavond 5 maart 2007 een ledenbijeenkomst over onveilige
verkeerssituaties in en rond het dorp. Doel was discussie over de verschillende knelpunten en over
mogelijke oplossingsrichtingen. De Gemeente en Veilig Verkeer Nederland leverden op deze goed
bezochte bijeenkomsten een wezenlijke bijdrage aan de avond. Ook de buurtagent was aanwezig. Ter
voorbereiding op de bijeenkomst heeft Plaatselijk Belang een tweetal gemeenteambtenaren en Veilig
Verkeer Nederland mee genomen en hebben de knelpunten bezocht. Tijdens dit bezoek is gewezen
op de geplande ontsluiting van de landgoedwoningen op het nu al onoverzichtelijke kruispunt
Boenders/Hegedyk. Daarnaast ging het om de hoge verkeerssnelheid rond Langezwaag, de
gebrekkige verlichting van Tsjerkeleane, de toekomstige ontsluiting van bouwplan ´t Skeane Ein en
het daarbij behorend bouwverkeer, de verkeersveiligheid rond school. Op de discussieavond werd ook
nog de snelheid op het Hou toegevoegd. Tijdens de vergadering is besloten dat de aangedragen
suggesties voor verbetering zich voor verdere uitwerking lenen. Plaatselijk Belang heeft zich daarop
met een aantal dorpsgenoten gebogen over verder uitgewerkte eigen voorstellen. Door een
werkgroep Binnen en een Werkgroep Buiten de Bebouwde Kom. De eerstgenoemde is het eerst aan
de beurt, gelet op de ontwikkelingen rond het project bijzonder wonen.
•

Starterwoningen

Ook kwam uit de resultaten van de dorpsspiegel dat er behoefte is aan starterwoningen. Een van de
leden vraagt zich af hoeveel jongeren graag in Langezwaag willen wonen. Het aantal is niet bekend
maar dit kan wel geïnventariseerd worden. Ook het begrip Starterwoningen moet duidelijk in beeld
worden gebracht. Tevens was er een suggestie of de Woningbouwvereniging `Welkom´ iets voor ons
kan betekenen. Plaatselijk Belang geeft aan hierover gesproken te hebben met Welkom. Advies was
om eerst het woonwensen onderzoek van de Gemeente af te wachten.
12.

Rondvraag

Bij de oversteek Lytse Wyngaerden/Paradys mag maar 60 km gereden worden? Hier wordt over het
algemeen veel te hard gereden. Wat wordt hier aan gedaan.
Deze vraag wordt meegenomen in de Werkgroep ‘ Verkeer Buiten de Kom’.
(schriftelijk):
Is er een mogelijkheid om bloembakken te plaatsen bij de ingang van Langezwaag?
Kan er een bank in het plantsoen voor ’t Hou 1a , 3 geplaatst worden?
De textielcontainer moet vaker geleegd worden!
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en
wenst iedereen wel thuis.

