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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang woensdag 18 maart 2009 
 
Aanwezig: 55 leden en zes bestuursleden.  
 
1. Opening 
Voorzitter Bareld van der Meer opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet een ieder 
van harte welkom, in het bijzonder de afgevaardigden van het bestuur van het 
Plaatselijk Belang Luxwoude en Plaatselijk Belang Jonkerslân. 
  
Ook is er een hartelijk welkom voor de raadsleden: de heer Hans de Jong Opsterlands 
Belang, de heer Henk de Vries, PvdA en de heer Hylke de Vries VVD. 
Ook is er een hartelijk welkom voor de politie, Benno van der Sloot en voor Wies ten 
Have van Welkom en voor de gastspreker voor deze avond de heer Henk Hoen, 
Wethouder van de Gemeente Opsterland. Hij zal een en ander toelichten over actuele 
zaken die Langezwaag aangaan zoals woningbouw en herstructurering 
 
2. Mededelingen 

• Koffie, thee en gevulde koeken worden 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. Een verzoek aan de inwoners om zoveel mogelijk te vlaggen tijdens 
de acht van Langezwaag tijdens het dorpsfeest en eventueel ander 
bijzonderheden. 

• Poepschepjes zijn gratis bij Hans Scheepstra af te halen. 

• De automatische incassoformulieren kunnen tijdens de vergadering ingevuld 
worden en afgegeven worden aan één van de bestuursleden.  

• Tijdens de presentatie worden er foto’s getoond over illegale dumpafval plekken 
van o.a. groenafval. 

 
3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2008 
 Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering welke op 
12 maart 2008 is gehouden. De voorzitter bedankt Mattie Homsma voor het maken van 
het verslag. 
 
4. Jaarverslag 2008 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag. Opnieuw bedankt de 
voorzitter Mattie voor het maken van het verslag. 
 
5. Financieel verslag / benoeming kascommissie 
Het financiële verslag wat uitgereikt wordt tijdens de vergadering zijn door de 
kascommissieleden Jappie Brandenburg en Hylke de Vries gecontroleerd en in orde 
bevonden. Omdat er uit de vergadering géén bemerkingen naar voren zijn gekomen kan 
decharge verleend worden. Hylke de Vries verlaat de kascommissie, zijn plek wordt 
ingenomen door Hans de Jong.  
 
6. Bestuursverkiezing  
Dit jaar treedt niemand van de leden af. Hendrieka Jongstra is onlangs tot ons bestuur 
toegetreden. Momenteel is er nog een vacature. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij het bestuur. 
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7. Verslag Speeltuincommissie 
Afgelopen periode is de commissie zeer actief geweest. De speeltoestellen zijn 
verplaatst in verband met de komst van het nieuwe noodlokaal. Op de Finne/Jister zijn 
voetbal doeltjes geplaatst. Er is nieuw zand in de zandbak geplaatst. 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. Vodafone heeft 
berekend dat de mast in Luxwoude qua dekking op termijn niet meer toereikend zal zijn. 
De contacten met Vodafone lopen via de wethouder Henk Hoen. Informatie kan men 
verkrijgen bij de actie groep UMTS mast – Nee. 
 
Dorpshuis  
Henk Sietzema, voorzitter van het Dorpshuisbestuur, geeft een toelichting over de 
ontwikkeling van het nieuw te bouwen dorpshuis.  
 
Hotze de Roos  
Op 24 november 2009 is het 100 jaar geleden dat Hotze de Roos, de auteur van de 
beroemde Kameleonserie, in Langezwaag werd geboren. Er ligt een voorstel om een 
werkgroep te benoemen en deze geboortedag van Hotze de Roos op gepaste wijze 
aandacht te geven aan deze beroemde oud-inwoner. Hylke de Vries geeft aan dat hij 
hier wel het initiatief in wil nemen. 
 
9.  Projecten Plaatselijk Belang  
Verkeersveiligheid 

Plaatselijk Belang heeft met een werkgroep een voorstel voor een verkeersplan Binnen de 
Kom opgesteld. Tijdens de vergadering werd er een korte toelichting op gegeven. Er werden 
een aantal wijzigingen/aandachtspunten aan het plan toegevoegd tijdens de vergadering.  

De voorzitter bedankt de werkgroep voor hen inbreng.  

Vorig jaar is het plan Buiten de Kom aan de gemeente aangeboden, dit moet nu warm 
gehouden worden bij de gemeente. 

Sociale cohesie 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met betrekking tot het thema Sociale Cohesie, dit is 
de saamhorigheid onder de inwoners. De bijeenkomsten vonden plaats op initiatief van 
Plaatselijk Belang en werden ondersteund door Timpaan. Aanleiding vormde het 
gegeven dat in de dorpsspiegels naar voren was gekomen dat Langezwaag in 
verhouding tot de andere dorpen laag scoorde op dit thema.  
Mede op basis hiervan is een activiteitencommissie onder de jeugd 12-16 jaar benoemd. 
Karin Bosscha en Trijntje van Veenen ‘trekken hierin de kar’. 
 
10. Pauze 
 
11.  Vaststelling Verkeersplan ‘Binnen de Kom’ 
 Het plan is vast gesteld en wordt binnenkort aangeboden aan de Gemeente 
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12.  Gastspreker Wethouder Hoen 

De heer Hoen geeft een toelichting over actuele zaken die Langezwaag aangaan zoals 
woningbouw en herstructurering. 

In Langezwaag wordt er in de periode 2010-2015 ongeveer 20 woningen gebouwd op het 
plan ’t Skeane Ein. Er zal een mix moeten zijn van Huur- en Koopwoningen en ze moeten 
levensloopbesteding zijn. 

Voor de starters is er een aantrekkelijke regeling voor die starters die in de financiering nog 
net even te kort komen. De basis is de eerste drie jaar geen aflossings- en renteplicht. Meer 
informatie hierover kan via de Gemeente verkregen worden.  

Hoen maakte tevens van de gelegenheid gebruik om wat zaken op het gebied van 
volkshuisvesting aan te tippen. Hierbij kwamen onderstaande onderwerpen aan de orde:  

• het beleid volkshuisvesting in Opsterland  

• snel stijgende woonlasten door de energie  

• de krimp van het aantal inwonertal van Fryslân 

• voor de Gemeente zullen de inkomsten afnemen en de uitgaven toenemen in 
verband met de kredietcrisis  

 

13.  Rondvraag  

Regelmatig kunnen de bewoners van het Skoalplein de buurt niet uit komen omdat de 
ouders van halende en brengende kinderen de auto fout parkeren. Een vriendelijk 
verzoek om de ouders via school hierover informeren.  
 
Op het fietspad op het Lang Ein zit een dikke hobbel, deze wordt veroorzaakt door de  
wortels van de bomen. 
 
Het speelveldje bij de Jister/de Finne blijft erg nat. 
 
Als Caparis het gras maait moet dit gelijk opgeruimd worden, anders gaat de jeugd er 
mee aan de slag. 
 
Bij het brugje bij de Jister is geen bord voor het verbod “Honden verboden te poepen”. 
 
De Straatnummerborden welke op de Wijngaerden geplaatst zijn kunnen gekocht 
worden via www.straatnummerborden.nl. De kosten hiervan bedragen ruim 30,- euro. 
 
Op de Plasse wordt altijd te hard gereden, de 60 kilometerborden werken niet. 
Er zitten grote gaten naast de weg. De vraag is of er een onderhoudsplan is en wanneer 
de Plasse aan de beurt is. Henk Hoen geeft aan dat er 200 kilometer wegen 
onderhouden moeten worden. Er blijkt inderdaad een onderhoudsprogramma te zijn, 
deze vraag wordt neergelegd bij de Gemeente.  
 
13.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. De eerste consumptie is voor rekening van Plaatselijk Belang.  


