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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 

 Gerda Tuinstra  - penningmeester 

 Fulco Hoekstra  - bestuurslid 

 Alie Bosma-Cnossen  - bestuurslid 

 Thijs Oud   - bestuurslid 
 

Aantal leden 

Eind 2017 waren er  207 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 de aanpassing 
van het kruispunt 't Hou / Boenders / Lytse Wyngaerden en het realiseren van zonnepanelen op het dak 
van de sporthal.  Ook het jaarlijkse overleg met  B&W van de gemeente Opsterland en het gemeentebedrijf 
over het klein onderhoud in en rondom het dorp hebben weer plaatsgevonden. 

 

Dorpsagent 

Tijdens onze  Algemene Leden Vergadering op 22 maart 2017 heeft Ron Leicht zich voorgesteld als de 
nieuwe dorpsagent.  

 

Ouderensoos 

Helaas heeft de ouderensoos dit jaar moeten besluiten om te stoppen. De gemiddelde leeftijd wordt te 
hoog en de groep te klein. De ene helft van de subsidie die zij over 2017 hadden ontvangen is teruggestort 
naar de gemeente en de ander helft mocht van de gemeente worden doorgeschoven naar de 50+ 
activiteiten groep. I.v.m. het opheffen van hun bankrekening heeft Plaatselijk Belang een bijdrage gekregen 
van de ouderensoos, deze zullen wij uiteraard gaan besteden aan een leuke activiteit voor henzelf. 
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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 

Het fietspad langs het L'Ein is provisorisch gemaakt met stenen. Als het kruispunt wordt aangepast aan de 
60km regels, zal het fietspad meegenomen worden met de asfaltering. De boomwortels in het fietspad 
langs de Hegedyk zijn gevreesd, deze leverde gevaar op voor de scootmobile gebruikers. Het paaltje in het 
fietspad gedeelte van de Tsjerkeleane is diverse malen vervangen, maar verdwijnt iedere keer weer op 
mysterieuze wijze. Enkele aanwonende gebruiken de ontstane sluiproute met de auto om de Jister te 
verlaten. 

 

Snelheidsmeting aan de Boerestreek 

In september  is er een snelheidsmeting gedaan met een "smileybord" .  De uitkomst van deze meting moet 
nog bekeken worden, maar op verzoek van PB wordt de meting het komende jaar opnieuw gedaan. 
Doordat de meting is gedaan met een "smileybord" is de exacte snelheid niet geregistreerd en daarnaast  
ging het ons vooral om de bocht vanaf de richting van 't Hou, dus er werd gemeten vanaf de verkeerde 
kant. 
 
Dorpsspiegels 

Begin 2018  heeft de gemeente weer een enquête gemaakt voor de dorpsspiegel. Deze was digitaal in te 
vullen en na een tussentijdse meting zijn er door PB nog enkele rondgebracht in het dorp. Dit om de 
enquête door alle leeftijdscategorieën van de dorpsbewoners ingevuld te krijgen. De gemeente hecht veel 
waarde aan de gegevens die uit deze enquête komen. 
 

Website / Facebook 

Vanaf oktober 2017 is onze website, in samenwerking met Jurjen Folkertsma, volledig vernieuwd. 

PB maakt ook gebruik van facebook om  haar leden te informeren.   

 

Contributie-inning 

De jaarlijkse contributie bedraagt nog steeds € 5,- en wordt bij voorkeur geïnd d.m.v. een doorlopende 
automatische incasso. Voor de overige inning van de contributie zullen wij in het vervolg een brief 
langsbrengen met het verzoek de bijdrage via de bank over te maken. Het contant innen van de bijdrage 
neemt te veel tijd in beslag en de inwoners hebben ook steeds minder contant geld in huis. 

 

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2018. 


