Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: M. Homsma, Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag, telefoon (0513) – 688 980

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang woensdag 1 7 maart 2010
Aanwezig: 44 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 politieagent Benno van der Sloot en voor de gastspreker voor deze
avond mevrouw Anita Brands. Zij zal namens de gemeente een presentatie geven over
de resultaten van de dorpsspiegel.
2.


Mededelingen
Koffie, thee en gevulde koeken worden aangeboden door het Plaatselijk Belang



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 tijdens andere
bijzonderheden.



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



Hoogspanningsmasten – De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil een
hoogspanningslijn van 380 kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. Deze is
nodig om de elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt af te kunnen voeren.
Een van de routes zou langs de A7 kunnen komen.



Spoorlijn – De nog aan te leggen spoorlijn van Heerenveen – Drachten –
Groningen speelt op dit moment nog wel, maar er is nog weinig over bekend.



Gasboringen – Plaatselijk Belang heeft vernomen dat het college heeft laten
weten dat zij positief staan tegenover het verzoek van Vermilion om gasboringen
te gaan doen aan het Lang Ein.



Windmolens A7 - De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Heerenveen en
Skarsterlân willen samen een park met tien tot vijftien windmolens met een
maximale capaciteit van 40 megawatt. Binnen enkele maanden besluiten ze waar
het komt. Vijf plekken zijn nog in beeld, in elke gemeente minstens een.



Klein Onderhoud - Er is een goed contact met de gemeente met betrekking tot
het klein onderhoud. Een aantal voorbeelden hier zijn:
-

de hobbels op het fietspad aan het Lang Ein zijn weg gefreesd
er is weer een belijning op het fietspad aan het Lang Ein aangebracht
het wegwijzerbord van de ANWB is weer aangebracht richting de Knipe
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-

er is een ‘potje’ om het veldje aan de Jister/de Finne te voorzien van drainage
trottoir ’t Hou en ’t Skeane Ein zijn opnieuw bestraat

3.
Notulen jaarvergadering 18 maart 2009
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering welke op
18 maart 2009 is gehouden. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het
verslag.
4.
Jaarverslag 2009
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag. Opnieuw bedankt de
voorzitter de secretaris 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 Hans de Jong gecontroleerd en in orde
bevonden. Omdat er uit de vergadering géén bemerkingen naar voren zijn gekomen kan
decharge verleend worden. Jappie Brandenburg verlaat de kascommissie, zijn plek
wordt ingenomen door Rienk van der Meer.
6.
Bestuursverkiezing
Na een periode van zes jaar neemt Hans Scheepstra afscheid van het bestuur. Na een
woord van dank van het bestuur ontvangt Hans een boeket bloemen en een waardebon.
Hans heeft zich voor 100% ingezet voor de ledenwerving en hij had altijd een goed
contact met de gemeente betreffende het klein onderhoud.
Door het bestuur wordt ter opvolging Jeen Pool voorgedragen. Er zijn géén
tegenkandidaten en na goedkeuring van de vergadering heten we Jeen van harte
welkom in het bestuur. Momenteel is er nog een vacature. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij het bestuur.
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 het grasveldje bij de
Finne / Jister zijn voetbal doeltjes geplaatst en worden optimaal gebruikt. Alles is
opgeruimd en het plein is opnieuw schoon geveegd. De commissie heeft nog wel wat
geld in kas dus als de inwoners nog ideeën hebben neem dan contact o p met een van
de leden.
8.
Actief Langezwaag
UMTS mast
De materie rond het plaatsen van de UMTS mast speelt al geruime tijd. De actiegroep
heeft recent bericht ontvangen dat de landelijke dekking voldoende is. Informatie kan
men verkrijgen bij de actie groep UMTS mast – Nee.
Dorpshuis
Henk Sietzema, voorzitter van het Dorpshuisbestuur, geeft een opsomming van de
activiteiten welke inmiddels plaats hebben gevonden vanaf de opening van het
dorpshuis in oktober 2009.
Er komt nog een opmerking vanuit de vergadering dat er geruchten gaan dat het
dorpshuis en de sportkantine elkaar tegenwerken. Hylke de Vries en Henk Sietsema
geven aan dat dit niet zo is en dat er wel degelijk samengewerkt wordt. De inkoop wordt
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inmiddels al gezamenlijk gedaan. De samenwerking zal zich alleen maar gaan
uitbreiden.
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. Ter gelegenheid hiervan is er
op gepaste wijze aandacht geschonken aan deze beroemde oud inwoner. Door de
burgemeester Francisca Ravestein is er een plaquette onthuld op de plaats bij zijn
geboortehuis aan de Hegedyk 19. Paul Steenhuis, de biograaf van Hotze de Roos gaf
nog een toespraak. Daarna was er de opening van de tentoonstelling en de onthulling
van het straatnaambord voor het uitbreidingsplan van ’t Skeane Ein.
De werkgroep had een goede samenwerking met de gemeente. Het was weer een mooi
moment om Langezwaag weer eens op de kaart te zetten. Door middel van subsidies en
sponsoring is het hele project bijna geheel bekostigd.
9.

Pauze

10.
Projecten Plaatselijk Belang
Verkeer
Plaatselijk Belang heeft met een werkgroep een voorstel voor een verkeersplan Binnen de
Kom opgesteld. De gemeenteraad bespreekt rond de zomer het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoerplan. Een aantal wensen van Plaatselijk Belang zijn hierin opgenomen, het bestuur
vreest echter dat de uitvoering daarvan op zich zal laten wachten.
Woningbouw
Datzelfde geldt voor het andere speerpunt van Plaatselijk Belang, de starterwoningen.
Eerder heeft het college aangegeven dat uiterlijk in 2010 de schop in de grond gaat voor
nieuwbouw in Langezwaag. Dit zou ook de mogelijkheid bieden om starterwoningen te
bouwen. De ledenvergadering riep het bestuur op druk op de ketel te houden om dit ook
daadwerkelijk te verwezenlijken.
Sociale cohesie
Tijdens de vergadering is geconcludeerd dat het project sociale cohesie succesvol
afgerond is.
11.

Rondvraag

In de herfst blijven er nog steeds bladeren in de Tjerkeleane liggen, om deze reden worden
er ook steeds veel nieuwe bladeren in het plantsoen bij gegooid. De oplossing hiervoor zou
een extra veegbeurt kunnen zijn. Dit wordt doorgegeven aan het Gemeentebedrijf.
Opgemerkt wordt om de eikenboom aan het Paradijs te snoeien.
In het dorpsbos ligt de bank omver en het bankje in het bos aan de Lytse Wijngaerden is
helemaal ingegroeid.
Bij de komst van de eventuele landgoedhuizen aan de Tjerkeleane moet er ook rekening
mee gehouden dat de boomwortels hier een probleem vormen. Wel moet de
authenticiteit hiervan in acht worden genomen.
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12.

Resultaten Dorpsspiegel 2009 goed

Anita Brands die namens de gemeente sprak gaf aan dat Langezwaag van alle Opsterlandse
dorpen het meeste opviel wat betreft de positieve resultaten van de dorpsspiegel. De
uitkomsten van de dorpsspiegel stemmen aanmerkelijk meer tevreden dan vier jaar geleden.
Maar liefst 96% van de geënquêteerde dorpsgenoten gaf aan graag te wonen in
Langezwaag, vier jaar geleden was dat ruim 10% lager.
Verder gaf 67% van de ondervraagden aan sterk gehecht te zijn aan het dorp, vier jaar terug
was dat nog 53%.
Waar de uitkomsten vier jaar geleden reden waren voor zorg, is dat beeld nu omgekeerd. De
oorzaken van die positieve score kan in verschillende zaken gezocht worden. Zeker is dat de
bouw van het dorpshuis hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
Nieuw speerpunt voor Plaatselijk Belang is uiterlijke verfraaiing van het aanzicht van het
dorp. Denk hierbij aan bankjes, groen, kunst, lantaarns, eventueel een dorpsommetje. Dit
nieuwe speerpunt komt voort uit de uitkomsten van de nieuwe dorpsspiegel. Plaatselijk
Belang is van doel dit op te pakken met een nog te vormen werkgroep.

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.

