Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: mw. R. Jetten-Blankwater, ’t Hou 13, 8404 GH Langezwaag, tel. 0513-688167

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 26-03-2014
Aanwezig: 34 leden en 6 bestuursleden.
Afwezig: Yvonne de Jager, Leo Tiggelman en PB Luxwoude
Opening:
Henk Klok opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder de raadsleden Hans de Jong van Opsterlands Belang en Hielke de Vries van de
VVD. Tevens is er een welkomst woord voor, Ytzen Strikwerda en Nelleke Hulshof van
Elkien, Lukas Westerhof, de nieuwe wijkagent, de leden van WynturbinesNee en de nieuwe
dorpscoördinator Franciscus Koopman. Hij is ons aanspreekpunt bij de Gemeente voor o.a.
klein onderhoud en fungeert als spil tussen PB, de politie en de Gemeente.
Mededelingen en actualiteiten:
- Iedereen heeft een muntje ontvangen, waarmee de eerste consumptie na de vergadering
voor rekening van Plaatselijk Belang komt.
- Woningbouw: PB heeft een enquête ontwikkeld en online gezet om de behoefte naar
woningen te analyseren en daar op te kunnen inspelen. Wellicht kunnen wij n.a.v. de uitslag
van de enquête de partijen bij elkaar brengen.
-Dorpsspiegel: eind 2013 heeft de Gemeente weer een enquête laten verspreiden n de
dorpen. Deze is bedoeld om na te gaan hoe de dorpsbewoners de leefbaarheid in hun dorp
ervaren. Er is door 41% van de bewoners en enquête ingevuld en het is de bedoeling dat er
n.a.v. de analyse een dorpsvisie wordt opgesteld. Henk vraagt hierbij om ondersteuning van
dorpsbewoners.
-Glasvezel: Henk attendeert de vergadering op een oproep van de gemeente om bedrijven
en particulieren zich aan te melden bij de site www.friesland.opglas.nl, zodat de provincie op
de hoogte is van de behoefte in de dorpen naar een snelle internet verbinding. De plaatsen
met de meeste aanmeldingen krijgen voorrang bij de provincie.
Notulen 20 maart 2013:
Bonne van de Bij was wel aanwezig op de vergadering. Verder geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag 2013:
Geen op- of aanmerkingen.
Financieelverslag 2013:
Er is wat verwarring over de posten, Cnossen en Soos, deze staan erop omdat ze via de
rekening van PB zijn gelopen, maar hebben verder geen invloed op onze inkomsten- en
uitgavenbalans.
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De contributie is laat geïnd i.v.m. een nieuw incassoprogramma en de invoer van het Ibannummer. Er wordt naar gestreefd de incasso's eerder in het jaar te laten boeken, dit heeft
wel tot gevolg dat er in 2014, 2 keer een incassoboeking voor de leden plaats vindt.
De kascommissie heeft de boeken goedgekeurd en Bareld van de Meer zal volgend jaar
samen met Bart Boersma de kascommissie vormen..
Werving bestuursleden:
Mattie Homsma heeft na 8 jaar afscheid gnomen van het bestuur en Henk bedankt haar voor
het vele werk dat ze heeft verzet. Mattie ontvangt een bos bloemen en een cadeaubon.
Fulco Hoekstra heeft zich, na een oproep tijdens de vergadering van Henk, aangemeld als
nieuw bestuurslid. De vergadering stemt in met zijn benoeming.
Projecten:
A: Vanuit De Knipe was er een initiatief om een wandelpad te realiseren tussen Langezwaag
en De Knipe. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet gaat lukken,omdat enkele boeren
hieraan geen medewerking willen verlenen. Het pad zou over hun land lopen en zij
verwachten te veel hondenpoep, afval en aantasting van hun privacy. Mattie vraagt aan de
vergadering of deze nog oude paden weet die hersteld kunnen worden. Hielke de Vries geeft
aan dat de bestaande paden al niet onderhouden worden.
B: Henk Stegink van de commissie WynturbinesNee roept de vergadering op om zich goed
te laten informeren voordat men een mening vormt over de windturbines. Zij lopen te vaak
aan tegen onduidelijkheden. Zo zijn er bijeenkomsten geweest waar PB Langezwaag niets
vanaf wist en andere PB's niets over mochten vertellen. Toch wil de provincie voor 1 april
weten wat het draagvlak onder de bevolking is.
C: Niels Grendel geeft uitleg over de dorpsbudgetten. Dit is een nieuw initiatief van de
gemeente om dorpen op voorhand een budget te geven, wat gebruikt kan worden voor
kleinschalige projecten in het dorp. De beslissing voor de vergoeding ligt bij Plaatselijk
Belang en zij zullen verantwoording afleggen aan de leden en niet aan de gemeente. Het
dorpsbudget is vooral bedoeld voor projecten die de leefbaarheid in het dorp vergroten en
mag geen structureel karakter hebben . Ons budget is opgebouwd uit € 2500,- en € 0,80 per
inwoner en komt uit op € 3300,-. Een commissie binnen PB zal de aanvragen toetsen op de
eerder genoemde criteria.
Voor grotere projecten kan altijd nog een aanvraag ingediend worden bij de gemeente of het
coöperatiefonds van de Rabobank.
D: De aanleg van de 60 km-zone op de Hegedyk heeft voor geluidsoverlast voor de
aanwonende gezorgd. PB heeft al meerdere keren overleg gehad met de gemeente om tot
een oplossing te komen en de gemeente te bewegen in gesprek te gaan met de
aanwonende. Handhaving zou een oplossing kunnen zijn,maar er is wettelijk vastgelegd dat
handhaving op 60 km wegen niet mag. Controleren mag wel, maar dan volgt er pas
handhaving bij 80 km. PB is dus niet direct voorstander van een verlening van de 60 kmzone tot aan de zuivelfabriek. Eerst moeten de problemen grondig zijn onderzocht en
opgelost.

Niels Grendel, Hegedyk 15, Mattie Homsma, Lytse Wyngaerden 16 / Yvonne de Jager-de Vries
Tsjerkeleane 11 / Henderieka Hijkema, De Finne 26 / Henk Klok, Hegedyk 98 / Jeen Pool,
Tsjerkeleane 17 / Renée Jetten-Blankwater, ’t Hou 13

Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: mw. R. Jetten-Blankwater, ’t Hou 13, 8404 GH Langezwaag, tel. 0513-688167

Rondvraag:
Bart Boersma: hoe staat het met de riolering voor het buiten gebied. Gaat PB navragen bij
de gemeente.
Wietse Bosma: de bramenstruiken langs de Tsjerkeleane groeien weer over de weg en het
heeft wel erg lang geduurd voordat de gemeente de lantaarnpaal op het Skoalplein heeft
vervangen. Deze was kapot gegaan tijdens de oktoberstorm en eind februari pas vervangen.
Bonne vd Bij: de strepen op het asfalt van het fietspad op het Lang'ein zijn vervaagd en dat
zorgt, vooral in de bocht achter de woningen, voor een zeer donker geheel.
De drainage die is aangebracht op het veldje achter De Finne/Jister/Skoalplein werkt perfect.
Nu nog inzaaien.
Antwoord F. Koopman: inzaaien staat voor de eerste week van april op de planning. Maaien
gebeurt nog volgens de gebruikelijke planning, maar het nabewerken van randjes en gras
om boompjes wordt minder i.v.m. de bezuinigingen.
Evert vd Werf: op de Lytse Wyngaerden en de Ponnereed zijn bomen half gekapt en de
rotzooi ligt er nog steeds. Wanneer wordt het afgemaakt?
Antwoord F. Koopman: de gemeente heeft dit uitbesteed en de toppen zijn vast uit de bomen
verwijderd om de nestbouw van vogels te voorkomen. De werkzaamheden worden nog
afgemaakt.
Catrinus Merkuur: de BB-alarm werkt niet. Dit is al gemeld.
Hennie Brander geeft aan dat de stoepen op 't Hou slecht zijn. F. Koopman heeft het
genoteerd.
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