Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

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

pb@langezwaag.com

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 25-03-2015
Aanwezig: 19 leden en 5 bestuursleden.
Afwezig: Lukas Westerhof, Wietske Hoekstra, Hielke de Vries en mw. B. Boelens.
Opening:
Henk Klok opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen van harte welkom. Met name
voor Ytzen Strikwerda van Elkien, dorpscoördinator Franciscus Koopman en PB Luxwoude .
Mededelingen en actualiteiten:
- Iedereen heeft een muntje ontvangen, waarmee de eerste consumptie na de vergadering
voor rekening van Plaatselijk Belang komt.
Notulen 26 maart 2014:
Notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag 2014:
Geen op- of aanmerkingen.
Financieelverslag 2014:
Dorpsbudget: in 2014 is een bedrag van € 3.360,00 ontvangen. Van dit budget is er € 300,00
naar het Sinterklaas feest gegaan, € 300,00 naar de knutselmiddag voor de kinderen en
€ 270,00 naar de avondvierdaagse. Met de vergadering is afgesproken om geld te
reserveren voor eventuele activiteiten tijdens Culturele Hoofdstad 2018 en eventuele grotere
investeringen in het dorp.
De kascommissie heeft de boeken goedgekeurd en Berend Pastoor zal volgend jaar samen
met Bareld van der Meer de kascommissie vormen..
Werving bestuursleden:
Juni 2014 heeft Henderieka Hijlkema het bestuur verlaten i.v.m. haar verhuizing naar
Heerenveen en tijdens de vergadering nemen wij afscheid van Jeen Pool. Hij krijgt een
cadeaubon en een cadeautje overhandigd van Henk Klok.
Fulco Hoekstra doet verslag van zijn eerste jaar als bestuurslid en vraagt aan de leden om
samen met ons op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden, zodat het bestuur weer uit 7
leden kan bestaan. Nu zijn dat er nog 5 en wordt de druk op de leden wel groot.
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Projecten:
A: Mooi Langezwaag: Niels Grendel, Wietske Lycklama á Nijeholt en Yvonne de Vries zijn
druk bezig met een kunstwerk voor het dorp. Het ontwerp is de boom en het wapen uit onze
dorpsvlag geworden. Deze wordt gemaakt van Cortentstaal en zal geplaatst worden bij de
kruising Lang'Ein en 't Hou. De offertes zijn opgevraagd en daarna zal de vergunning worden
aangevraagd. Onthulling staat gepland tijdens het dorpsfeest van 2015.
Franciscus Koopmans geeft nog de tip op het kunstwerk op te splitsen in meerdere delen,
zodat je op meerdere plaatsen in het dorp een kunstwerk krijgt.
B: 60Km zone: de nieuwe slijtlaag veroorzaakte geluidsoverlast voor de aanwonende,
omdat de snelheid niet naar beneden ging. De kruising is opnieuw aangepast en er zijn twee
drempels geplaatst. De geluidsoverlast is afgenomen, maar de verkeersveiligheid laat te
wensen over, omdat alle verkeer van rechts nu voorrang heeft. Dit leidt tot verwarrende
situaties, vooral met het fietspad vanaf de Tsjerkeleane. PB Langezwaag heeft dit ook nog
aangegeven bij B&W tijdens het jaarlijks overleg.
PB van Luxwoude geeft ook aan dat zij de gemeente hebben gewezen op de
onduidelijkheden. Op het traject Gorredijk/Luxwoude gelden op diverse punten andere
voorrangsregels. Zelfs op de kruising Lang'Ein /'t Hou heeft 't Hou geen voorrang terwijl dit
volgens de regels van de gemeente wel zou moeten.
C: Dorpsvisie: PB Langezwaag is samen met dorpsgenoten bezig om een dorpsvisie op te
stellen. Wij zijn begonnen met het organiseren van een avond waarbij alle organisaties die
iets doen in het dorp zijn uitgenodigd. Doel was om in kaart te brengen wat de wensen voor
de toekomst zijn en de verschillende organisaties met elkaar in contact t te brengen. Deze
avond is door iedereen als positief ervaren en er zijn plannen om dit als een terugkerende
activiteit te blijven organiseren. De speerpunten voor de dorpsvisie worden: Voorzieningen,
Woningen en de Zorg.
Voorzieningen: de nieuwbouw van de school heeft vertraging opgelopen, omdat door de
diverse verbouwingen in de loop van de jaren de boekwaarde steeds werd aangepast. Nu
toch plannen om in de nabije toekomst voor een nieuw gebouw te gaan. Verzoek van Hans
de Jong om de nieuwe school bij het Dorphuis te zetten. Misschien kan de sport dan ook
profiteren van deze situatie.
PB Luxwoude geeft aan dat de school, ondanks andere berichten, toch een belangrijke
ontmoetingsplaats is voor dorpsgenoten en zij het als een aderlating ervaren dat hun school
na 2020 waarschijnlijk niet meer bestaat.
Woningbouw: PB Langezwaag heeft vorig jaar een enquête gehouden onder dorpsgenoten
naar de woonwensen. Dit n.a.v. de lege ruimte in De Klamp. Hierop zijn 11 reacties geweest
en 4 personen gaven aan wel te willen wonen/bouwen in De Klamp. Enkele dagen voor de
vergadering kwam er in ene van diverse kanten belangstelling voor woningbouw projecten in
De Klamp. Wij beschikken nog over te weinig informatie om uitleg te kunnen geven.
Elkien kan mededelen dat er een concept ontwerp is ingediend door een partij voor 6
woningen, 4 aan de ene kant en 2 aan de overkant. De verkoop start in mei en het worden
geen huurwoningen. De plannen uit het verleden, die zijn stop gezet i.v.m. de bezuinigingen,
worden ook weer langzaam te voorschijn gehaald. Elkien geeft wel aan dat de woningen die
gesloopt kunnen worden niet allemaal door hen zullen worden vervangen.
D:4G mast: De gemeente heeft ons ingelicht over de plannen van Vodafone om toch weer
gebruik te gaan maken van de vergunning om een zendmast te plaatsen op de locatie aan
de Boenders. I.v.m. de golffrequentie van 4G zijn er meer masten nodig. De gemeente geeft
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aan dat zij de bouw niet kunnen tegenhouden en dat het stralingsargument niet meer van
toepassing is. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich en die veroorzaakt
meer straling dan de zendmast. Wij kunnen nog wel kijken naar een alternatieve locatie,
zodat wij kunnen profiteren van de vergoedingen die Vodafone nu aan de gemeente gaat
betalen. Andere providers mogen in de toekomst, tegen een vergoeding, ook gebruik van de
mast gaan maken.
Hans de Jong gaf aan dat er in Beetsterzwaag een mast staat die het uiterlijk van een boom
heeft. PB zal hier naar gaan kijken, is altijd beter dan een gewone mast.
Rondvraag:
Hans de Jong: hoe staat het met de riolering voor het buiten gebied. Gaat PB navragen bij
de gemeente.
Wietse Bosma: In de wandelpaden in het dorpsbos worden door de jeugd hele gaten en
sleuven gegraven om doorheen te crossen. Dit levert gevaarlijke situaties op. PB neemt
contact op met school om dit met de kinderen te bespreken. De sloten rond het veldje achter
De Jister en De Finne zijn gehekkeld en het groenafval is meegenomen, maar de rest van de
rotzooi die naar boven is gehaald is blijven liggen. Franciscus Koopmans zal er achteraan.
Er is een boer aan de Hegedyk die met zijn trekker regelmatig over het fietspad rijdt om zijn
tank te vullen met water uit de sloot.
Hennie Brander geeft voor de tweede keer aan dat de stoepen op 't Hou slecht zijn. PB heeft
dit kort geleden weer gemeld bij de gemeente. Nog geen nadere informatie beschikbaar.
De heer Bruinsma van de Lytse Wyngaerden geeft aan dat de berm en de rand van het
asfalt aan het begin van de Lytse Wyngaerden, vanaf het dorp gezien, zeer slecht worden.
Dit geeft gevaarlijke situaties en lekke banden, vraag is of er graskeien ingelegd kunnen
worden. Franciscus Koopmans meldt dat de gemeente terughoudend is met het leggen van
graskeien, omdat het de snelheid van het verkeer zou verhogen.
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