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Jaarverslag 2016 
 

 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag van Plaatselijk Belang Langezwaag wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het 
afgelopen jaar is gebeurd en gedaan. 

 

Bestuurssamenstelling 

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

 Henk Klok   - voorzitter 

 Renée Jetten-Blankwater - secretaris / notulist 

 Niels Grendel   - penningmeester 

 Fulco Hoekstra  - bestuurslid 

 Alie Cnossen   - bestuurslid 

 Thijs Oud   - bestuurslid 
 

Aantal leden 

Eind 2016 waren er 215 inwoners / gezinnen lid van Plaatselijk Belang. 

 

Vergaderingen 

Elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, vergadert het bestuur in het dorpshuis. De 
vergaderdata staan vermeld op de website www.langezwaag.com  

 

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest over verschillende onderwerpen, zoals Mooi 
Langezwaag, Vodafone antennemast, samenwerking tussen de voorzieningen binnen ons dorp en de 
gasboring door Vermilion. Als ook het jaarlijkse overleg met B&W van de gemeente Opsterland en het 
gemeentebedrijf over het klein onderhoud in en rondom het dorp.  

 

Dorpsagent 

Tijdens onze  Algemene Leden Vergadering op 23 maart 2016 heeft Jan Wagenaar zich voorgesteld als de 
nieuwe dorpsagent. Eind 2016 kregen wij het bericht dat zijn functie werd overgenomen door een brigadier 
die overtollig was. Welke dat is, is ons tot op heden nog niet bekend. 

 

Activiteit voor ouderensoos 

Voor de ouderensoos is er een schildermiddag in het dorpshuis georganiseerd. Yvonne de Jager en Marjan 
van de Werf hebben er een zeer geslaagde middag van weten te maken. 
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Activiteiten voor de jeugd 

Dankzij enthousiaste vrijwilligers zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals de Avondvierdaagse, 
speelweek tijdens de zomervakantie en het Sinterklaasfeest.  

 

Klein Onderhoud 

De bermen aan de Tsjerkeleane en de Lytse Wyngaerden zijn  verstevigd met grastegels. Het paaltje in het 
fietspad gedeelte van de Tsjerkeleane is diverse malen vervangen, maar verdwijnt iedere keer weer op 
mysterieuze wijze. Het oude bankje wat rond zweefde in De Klamp is opgehaald door de gemeente.  

 

Kledingcontainer 

Na klachten van omwonende over het achterlaten van volle kledingzakken naast  de container, is in overleg 
met Omrin besloten om de kledingcontainer iedere week te legen. Als mocht blijken dat dit ook niet 
voldoende is om het grote aanbod van kleding netjes te kunnen opvangen, zal er een extra container 
worden geplaatst. Uiteraard is het een positieve ontwikkeling dat de container zo veelvuldig gebruikt wordt. 

 

Mooi Langezwaag 

Op zaterdag 1 oktober is "de boom", welke belangeloos is ontworpen door Wietske Lycklama à Nijeholt, 
onthuld door de wethouder Rob Jonkman. Het plaatselijk shanty koor zorgde voor een extra feestelijk tintje. 

 

Contributie-inning 

De jaarlijkse contributie bedraagt nog steeds € 5,- en wordt bij voorkeur geïnd d.m.v. een doorlopende 
automatische incasso. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat wij bij u aan de deur komen om de 
contributie contant te innen. 

 

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2017. 


