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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 

 Jeen Pool   - penningmeester 

 Henderieka Hylkema - bestuurslid 

 Mattie Homsma  - bestuurslid 

 Niels Grendel  - bestuurslid 

 Yvonne de Jager  - bestuurslid 
 

Aantal leden 

Eind 2013 waren er 185 inwoners 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 Mooi 
Langezwaag en de 60 km-zone Hegedyk. 

 

Verder is er contact met de Gemeente Opsterland, woningbouwcorporatie Elkien en Timpaan. 

 

Dorpsagent 

Sinds januari 2014 heeft Benno van der Sloot zijn werkzaamheden overgedragen aan Lukas 
Westerhof. U kunt hem rechtstreeks benaderen op lukas.westerhof@friesland.politie.nl of via 
Plaatselijk Belang.  
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Woningbouw 

Net na de sloop van de woningen in De Klamp werd Elkien getroffen door de nieuwe regelgeving 
van minister Blok. Hierdoor is er de komende jaren geen geld beschikbaar bij de 
woningbouwcorporaties om nieuwe woningen te bouwen. Plaatselijk Belang onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden om op een andere manier de bouwkavels bebouwd te krijgen. 

 

Activiteit voor ouderensoos 

De jaarlijkse activiteit voor de ouderensoos bestond dit jaar uit een Hollandse spelletjesmiddag in 
het dorpshuis. Met de hulp van enkele vrijwilligers is er een geslaagde middag van gemaakt.   

 

Activiteiten voor de jeugd 

Op 30 november bracht Fedde Groen Sinterklaas en zijn Pieten met de tractor naar het dorphuis. 
Daar bezorgde de Sint de kleintjes, van Langezwaag, een gezellige middag en gingen zij allen 
met een cadeautje naar huis. 

 

De activiteiten voor de oudere jeugd komen niet van de grond. Deels omdat bij activiteiten in het 
dorpshuis volwassenen aanwezig moeten zijn en deels omdat de jeugd zelf geen initiatieven 
onderneemt. 

 

Klein Onderhoud 

De Gemeente heeft sinds eind 2013 dorpscoördinatoren aangesteld om als aanspreekpunt te 
fungeren voor het onderhoud in de dorpen. Tot nu toe zijn deze contacten naar tevredenheid 
verlopen. I.v.m. de bezuinigingen heeft de Gemeente besloten om het onderhoudsniveau voor 
openbaar groen te verlagen, wat zal betekenen dat er minder geschoffeld en gemaaid zal worden.  

 

De afwatering van het speelveldje bij de Finne/Jister/Skoalplein is ondanks diverse aanpassingen, 
waaronder het aanbrengen van extra grond, nog niet verbeterd. In het voorjaar van 2014 wordt er 
verder gewerkt aan een oplossing. 

 

De sleuven in de berm van de Hegedyk, die zijn onstaan na de kabelwerkzaamheden, worden in 
het voorjaar dichtgemaakt en ingezaaid. 

 

De stoep bij de dokterspraktijk is ter hoogte van de rolstoelhelling verlaagd. 

 

Bij de bushalte op ’t Hou is de verzakte afwateringsput weer op hoogte gebracht. 
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60 km-zone 

Op de rondweg tussen de kruising ’t Hou/Lytse Wyngaerden/Boenders en de Hegedyk 116 is de 
weg aangepast tot een 60 km-zone. Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe slijtlaag is aangebracht, 
die voor de nodige geluidsoverlast zorgt. De geluidsmetingen die de Gemeente heeft gedaan zijn 
door Plaatselijk Belang niet geaccepteerd. Overleg met de Gemeente en aanwonenden staat nog 
steeds op de agenda. 

 

Mooi Langezwaag 

Samen met de kinderen van de Wjukslach wordt er gewerkt aan een ontwerp voor een kunstwerk, 
waarin de cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken van Langezwaag tot uitdrukking 
moeten komen. Dit kunstwerk komt te staan aan de entree van het dorp bij ’t Hou. 

 

Dorpsspiegel 

In november heeft Plaatselijk Belang op verzoek van de Gemeente een enquête rondgebracht. 
Daarmee wil de Gemeente inzicht krijgen in de stand van zaken binnen een dorp. Wat gaat er 
goed en wat gaat niet goed? Welke ontwikkelingen zijn positief en welke niet? Binnenkort wordt de 
analyse besproken met Plaatselijk Belang en medio mei 2014 zullen de resultaten bekend worden 
gemaakt op de website van de Gemeente. 

 

Dokter Cnossen 

In april 2013 heeft het echtpaar Cnossen-Miedema de praktijk overgedragen aan dokter S. 
Woudstra-Russchen. Plaatselijk Belang heeft dokter Cnossen en zijn vrouw een theaterbon en 
een bos bloemen overhandigd. Voor leden die niet persoonlijk afscheid konden nemen en toch 
een donatie wilde storten voor het goede doel dat dokter Cnossen wilde steunen hebben wij onze 
bankrekening opengesteld en de opbrengst overgemaakt naar de rekening van dokter Cnossen. 

 

Contributieinning 

De jaarlijkse contributie bedraagt nog steeds € 5,- en wordt bij voorkeur geïnd d.m.v. een 
doorlopende automatische incasso. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat wij bij u aan de 
deur komen om de contributie te innen. 

Door de omzetting van de bankrekeningnummers naar de Iban-nummers moest er een nieuw 
incassobestand worden gemaakt en zijn de boekingen in januari 2014 afgeschreven. 

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2014 


