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Jaarverslag 2018

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
Renée Jetten-Blankwater
Gerda Tuinstra
Fulco Hoekstra
Alie Bosma-Cnossen
Thijs Oud

- voorzitter
- secretaris / notulist
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid

Aantal leden
Eind 2018 waren er 170 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 waaronder de aanleg
van de glasvezelkabel, het realiseren van een dorpsboomgaard/moestuin, woningbouw en de
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.
Zonnepanelen
In samenwerking met de sportvereniging, zijn er 100 zonnepanelen op het dak van de sportzaal
gerealiseerd. De opbrengst wordt verdeeld waarbij een deel in een fonds komt beheerd door Plaatselijk
Belang. Dit omgevingsfonds is voor activiteiten en/of verfraaiingen in en rondom het dorp. Gedurende een
periode van tenminste 15 jaar kunnen inwoners en verenigingen uit Langezwaag een aanvraag doen bij
Plaatselijk Belang voor een bijdrage uit dit fonds. Aanvragen is mogelijk vanaf het najaar 2019. Informatie
over de procedure en de voorwaarden zullen te zijner tijd worden gepubliceerd op de website, facebook en
’t Klaverbledtsje.
Dorpsboomgaard/moestuin
In samenwerking met de kerk is er een project opgestart om een dorpsboomgaard/moestuin te realiseren.
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de belangstelling te peilen en de medewerking van
vrijwilligers te vragen. Vervolgens is de zoektocht naar een geschikte locatie begonnen, is er een concept
ontwerp van een tuinarchitect en een beoogde locatie, met omwonenden besproken. Op dit moment is er
nog geen geschikte locatie gevonden die op voldoende draagvlak kan rekenen. De mogelijkheid om
gebruik te maken van het veldje naast de school wordt op dit moment als optie onderzocht.
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Kruispunt
Het kruispunt 't Hou / Boenders / Lytse Wyngaerden is vernieuwd en in lijn gebracht met de 60km zone.
Rechts heeft nu voorrang. De kei, die zichtbaar aan de kant van de Lytse Wyngaerden ligt, is tijdens
graafwerkzaamheden in een weiland langs het Lang'ein opgegraven en beschikbaar gesteld door de
familie Brouwer, waarvoor onze dank.
Klein Onderhoud
Klein onderhoud kan nu ook door de dorpsbewoners zelf worden doorgegeven aan de gemeente d.m.v.
een app, uiteraard blijven wij ook beschikbaar om de gebreken door te geven aan het gemeentebedrijf.
Het fietspad langs de Hegedyk is opnieuw geasfalteerd. Helaas verdwijnt het paaltje in het fietspad van de
Tsjerkeleane nog steeds en wordt de ontstane sluiproute gebruikt om met de auto de Jister te verlaten.
Glasvezel
In het najaar is Kabelnoord bezig geweest om de bewoners van Opsterland in het buitengebied te
motiveren om zich aan te melden voor een aansluiting op de glasvezelkabel. De benodigde 60%
(gemeentebreed) zijn behaald en de glasvezel wordt binnenkort aangelegd. In Langezwaag was de
belangstelling groot en met name door de inzet van Evert van der Werf zijn de benodigde aantallen
ruimschoots gehaald.
Nieuwbouw
Mede naar aanleiding van de vorige jaarvergadering en van signalen en initiatieven uit het dorp, zijn we in
het najaar een werkgroep gestart met dorpsgenoten Hans Dekker en Jan Henk van der Werf om
nieuwbouw in het dorp mogelijk te maken. Het uitgangspunt is om dorpsbewoners als eerste aan bod te
laten komen om zo de doorstroming te bevorderen. Op dit moment zijn er voldoende gegadigden om
nieuwbouw op de agenda van de gemeente te krijgen. Binnenkort hopen we dat de eerste stappen,
waaronder het wijzigen van het bestemmingsplan, in gang kunnen worden gezet. Eind maart horen we
hierover meer, zodat we hopelijk op de ALV de laatste ontwikkelingen kunnen presenteren.
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 ontvangen de leden een brief met het
verzoek de bijdrage via de bank over te maken. De komende jaren hopen we dat het gebruik van
automatische incasso’s verder kan worden uitgebreid zodat er minder tijd hoeft te worden besteed aan het
innen van contant geld.

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2019.
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