Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

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

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang woensdag 12 maart 2008
Aanwezig: veertig leden en zes bestuursleden.
Afwezig : de heer van Ginneken, Simon en Hendrieka Jongstra, de heer Jan Nijboer zal iets later komen.
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 afgevaardigden van het bestuur van het Plaatselijk Belang Luxwoude, de heer Watze
Nijdam, en Plaatselijk Belang Jonkerslân de heer Imke van der Vlugt . Ook een hartelijk welkom voor de
raadsleden: de heer Bert van der Brink CDA, mevrouw Margot van der Broek PvdA, de heer Hans de Jong
Opsterlands Belang, de heer Joop Jonkman Christen Unie, mevrouw Jannie van der Mark CDA, de heer Henk
de Vries, PvdA, de heer Hylke de Vries VVD. De heer Hylke de Vries wordt gefeliciteerd met zijn
benoeming als raadslid.
Ook is er een hartelijk welkom voor de politie, Benno van der Sloot en voor de gastspreker voor deze avond
de heer Gert Plomp van de Gemeente Opsterland, hij zal een toelichting geven over de materie betreffende de
“Brede School”.
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
De automatische incasso is dit jaar voor het eerst geïncasseerd over het jaar 2007.
B&W is 6 december 2007 op bezoek geweest. Aan de orde zijn o.a. geweest:
o het verkeersplan betreffende de ontsluiting Boenders/Hegedyk/de Plasse
o ontsluiting van bouwplan 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
o starterswoningen
o er is door de Gemeente aangegeven dat er voor 2010 gestart gaat worden met de bouw op het
plan „t Skeane Ein. Er heeft een bodemonderzoek plaats gevonden.
Opnieuw is aan gegeven van de noodzaak van het mijden van het bouwverkeer langs de
school, de Gemeente beaamt dit.

3.
Notulen jaarvergadering 28 maart 2007
Nog steeds wordt er bij de oversteek ‟t Paradys/ Lytse Wyngaerden nog veel te hard gereden, op dit moment
kunnen wij hier weinig aan doen.
Er mogen geen bloembakken geplaatst worden bij de ingang van Langezwaag. Dit vergt te veel onderhoud.
Wel is er een mogelijkheid voor het plaatsen van een bankje bij het informatiebord.
4.
Jaarverslag 2007
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag. De voorzitter bedankt Mattie Homsma 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 Hylke de Vries gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat er uit de vergadering géén bemerkingen
naar voren zijn gekomen kan decharge verleend worden. Hans de Jong verlaat de kascommissie, zijn plek
wordt ingenomen door Jappie Brandenburg.
6.
Bestuursverkiezing
Na de reguliere periode van zeven jaar neemt ons bestuurslid Karin Bosscha afscheid van het bestuur. Karin
is altijd erg actief geweest betreffende het WMO-loket, en de Sociale Cohesie. De jaarlijkse activiteiten voor
de ouderensoos werd ook altijd prima door haar verzorgd. Na een woord van dank van he t bestuur ontvangt
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Karin een boeket bloemen en een waardebon.
Hendrieka Jongstra is onlangs tot ons bestuur toegetreden. Momenteel is er nog een vacature.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
7.
Verslag Speeltuincommissie
Er is een nieuwe speelcommissie, de nieuwe leden zijn; Abe Glazema voorzitter, Grytsje Siderius
penningmeester, Jan Nuwolt en Auke Hylkema.
Na de bouwvak is er gestart met diverse activiteiten op het schoolplein. De zandbakken zijn aangepast, het
huisje is geverfd. Alles is opgeruimd en het plein schoon geveegd. Het ziet er weer keurig uit.
8.
Actief Langezwaag
UMTS mast
De materie rond het plaatsen van de UMTS mast speelt al geruime tijd. Na de grote protestactie is men wel
aan het denken gezet. De contacten met Vodafone lopen via de wethouder Henk Hoen. Meer informatie kan
men verkrijgen bij de actie groep UMTS mast – Nee.
Windmolens:
Maandelijks wordt informatie opgevraagd bij Ruimtelijke Ontwikkeling. Informatie wordt slechts
mondjesmaat gegeven, dus veel te melden hebben we op dit moment niet.
De commissie A7-zône (bestaand uit de burgemeesters en betreffende wethouders van de gemeenten
Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Skarsterlân en Sneek) heeft met mensen van de provincie
een overleg gehad over de mogelijke locaties voor windmolens. Dit overleg krijgt niet een vervolg, omdat de
provincie dan een dubbele rol zou hebben; meepraten over locaties en tevens planologisch beoordelen kan
niet. De gemeenten gaan het nu zelf bekijken, apart of samen. Waarschijnlijk gaat men eerst een
gezamenlijke poging doen, waarvoor Opsterland van plan is het initiatief te nemen, ingeval andere
gemeenten dat niet doen.
Eind maart verwacht B&W een notitie naar de gemeenteraad te zullen sturen. Hierin gaan zij hun standpunt
òf voorlopige visie vermelden over hoe zij denken uitvoering te kunnen geven aan de mogelijke vormen
van opwekking van duurzame energie (en dus ook windenergie) in onze gemeente.
Wat volgens ons goed zou zijn om te melden is dat onroerend goed in de omgeving van windparken daalt in
waarde (zie WOZ-verhaal in de bijlage) en dat men zich moet realiseren dat windmolens van deze
afmetingen geluidsoverlast kunnen geven tot op enkele kilometers afstand, naast de andere gevolgen zoals de
devaluatie van het landschap.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de werkgroep “Wynturbines Nee” en op de website
www.langezwaag.com.
Dorpshuis
Henk Sietzema (Vz) geeft een toelichting over de ontwikkeling van het nieuw te bouwen dorpshuis.
9.
Projecten Plaatselijk Belang
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
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reden om kritisch naar de verkeerssituatie te kijken. Plaatselijk Belang he eft 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. 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 Tjerkeleane, de toekomstige ontsluiting van bouwplan „t Skeane Ein en het daarbij behorende bouwverkeer, de
verkeersveiligheid rond school. Op de discussieavond werd ook nog de snelheid op het Hou toegevoegd. Plaatselijk
Belang heeft zich met een aantal dorpsgenoten gebogen over verder uitgewerkte eigen voorstellen. Het uitgewerkte
plan ligt op de bar van de kantine. Na de pauze werd het plan definitief gemaakt.
10.

Pauze

11.
De Brede School
De heer Gert Plomp van de Gemeente Opsterland geeft een presentatie over “de Brede School”.
Een brede school is een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals
opvang, zorg, welzijn, cultuur en sport met als doel de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te
bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen
en hun sociale competenties te vergroten. Dit betekent dat de brede school niet afhankelijk is van een gebouw
maar van de activiteiten die men met elkaar afspreekt.
Financieel is er een bijdrage van € 5.000,- (per dorp) beschikbaar voor het ontwikkelen en actualiseren van
de brede school.
De activiteiten draaien meestal om de school. Het ligt echter niet voor de hand dat de school het initiatief
neemt, omdat daarmee het lesgeven in de knel komt. Het is belangrijk dat het dorp zelf actief is in het
opzetten van een brede school, zodat het draagvlak optimaal is.

12.

Rondvraag


Positief is te noemen dat er steeds meer hondeneigenaren poepschepjes bij zich hebben én gebruiken.
De vraag is of er ook een container voor hondenpoep geplaatst kan worden?
Deze mogelijk bestaat niet in de Gemeente Opsterland.



Het net aangelegde schelpenpad is in zeer slechte staat?
In het voorjaar van 2008 is dit pas hersteld.



De bordjes „Bouwverkeer Jister‟ kunnen verwijderd worden.
Deze bordjes zijn verwijderd.



Vriendelijk verzoek om het informatieblad van Plaatselijk Belang, het lettertype aan te passen, het is
bijna niet te lezen.

13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. De
eerste consumptie is voor rekening van Plaatselijk Belang.

