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Jaarverslag 2012
Inleiding
In dit jaarverslag van Plaatselijk Belang Langezwaag wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het afgelopen
jaar gedaan en gebeurd is.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat op dit moment uit de onderstaande personen:








Henk Klok
Mattie Homsma
Jeen Pool
Renée Jetten-Blankwater
Niels Grendel
Yvonne de Jager-de Vries
Henderieka Jongstra-Hylkema

-

voorzitter
secretaris/notulist
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Aantal leden
Eind 2012 waren er 220 inwoners lid van Plaatselijk Belang.
Vergaderingen
Elke maand, met uitzondering van de zomerperiode, vergadert het bestuur in het dorpshuis via een
vaststaand vergaderrooster, de data staan vermeld op de site. Het afgelopen jaar zijn er tien
bestuursvergaderingen gehouden.
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest over verschillende onderwerpen zoals onder andere: Vitaal
Langezwaag, Mooi Langezwaag, het Dorpssteunpunt, Kruispunt Tsjerkeleane/Hegedyk/de Boenders.
Ook is er regelmatig contact geweest met Woningwoningbouw Elkien, Gemeente Opsterland, Timpaan .
De burgemeester en wethouders zijn in november op bezoek geweest om een duidelijk beeld te krijgen wat er
speelt in ons dorp.
Website
Bezoek regelmatig onze website www.langezwaag.com voor meer informatie over de zaken die tijdens onze
vergaderingen behandeld zijn, maar ook andere actuele onderwerpen komen aan bod. Ook kunt u foto’s van
verschillende activiteiten van Langezwaag op de site bekijken.
Woningbouw
Zoals bekend gaat het nieuwbouwplan ‘t Skeane Ein, vooralsnog, niet door. Een kleinschaliger opzet is wel
mogelijk als het dorp zelf met potentiële kopers komt. Dat laatste valt nog niet mee.

Begin van het jaar is Woningbouwvereniging Elkien gestart met de onderhandelingen m et de bewoners
aan de Klamp in verband met de herstructurering.
De acht bestaande woningen zijn inmiddels in januari 2013 gesloopt. Er zullen waarschijnlijk zeven
huur- en/of koopwoningen voor terug komen.
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Kruispunt Tsjerkeleane/Hegedyk/Boenders
De oversteek is veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en de snelheid op de Hegedyk/de Boenders is
voor een groot gedeelte verlaagd naar 60 km. Ook in het verlengde van de kruising hebben verschillende
aanpassingen plaats gevonden.
Met de wegaanpassingen wordt een eerste resultaat van het Verkeersplan van Plaatselijk Belang
zichtbaar. Ons verkeersplan is een aantal jaren geleden opgesteld om het gemeenteli jk verkeersbeleid
te beïnvloeden.
De aanpak van het kruispunt werd financieel mogelijk doordat de Gemeente erin is geslaagd subsidie te
krijgen bij de Provincie voor fietserveiligheid.
De werkzaamheden zijn begonnen in het voorjaar 2012 en zijn afgerond in augustus.
Mooi Langezwaag
Vanuit het project Mooi Langezwaag wordt gekeken naar verder aankleding van het kruispunt. Getracht wordt
daarbij aan te sluiten bij de cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken van Langezwaag: langgerekte
landerijen (zwagen), met de Hegedyk als waterkering, op de grens tussen zand en veen en tussen open
landschap en landschap met een gesloten karakter, vroeger doorkruist door een tramlijn.
Klein onderhoud
Regelmatig is er contact met de gemeente over klein onderhoud in het dorp. Plaatselijk Belang heeft een
verscheidenheid aan klussen aangekaart. Opnieuw is gebleken dat de gemeente daar vervolgens snel
werk van maakt.
’t Paradyske is in het voorjaar opnieuw bestraat dit geldt tevens voor de stoep van 't Hou.
De Boerestreek is geasfalteerd, het aanbrengen van de slijtlaag moet nog gebeuren, hierbij zal ook de
T- Splitsing Boerestreek/’t Skeane Ein worden meegenomen.
De afwatering van het speelveldje bij de Finne/Jister/Skoalplein is uitgevoerd, deze aanpak is niet
afdoende geweest. Het najaar was het veldje erg nat. Wij hebben dit opnieuw aangekaart bij de
gemeente en de verwachting is dat in het voorjaar van 2013 actie ondernomen zal worden.
Het beleid van de gemeente is dat de mensen in het dorp ook rechtstreek s de gemeente kunnen bellen
over bepaalde zaken betreffende klein onderhoud.
Gasboring Vermilion
Alle inwoners van Langezwaag en andere belangstellende zijn in een bijeenkomst in februari
geïnformeerd over de stand van zaken.
Voor meer informatie: http://www.langezwaag.com/documenten/LZGproductielocatie.pdf
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Activiteit voor ouderensoos
Elk jaar wordt er door Plaatselijk Belang een activiteit georganiseerd voor de oud erensoos. Dit jaar ging
de reis naar het dorpshuis. De dames konden genieten van de capriolen van het overbekende duo Coba
en Pieter van Sij Wer.
Het uitje was een groot succes, mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. Naderhand is er nog even
nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee, waarbij een plakje cake werd genuttigd.
Activiteiten voor de jeugd
Plaatselijk Belang heeft geprobeerd de jeugdactiviteiten weer uit het slop te halen. In samenwerking met het
dorpshuis heeft dit er o.a. in geresulteerd dat Sinterklaas in december is langs geweest. Er waren veel
kinderen met hun ouders aanwezig. Het was een groot succes.
Er is in december nog een filmavond georganiseerd voor de jeugdige inwoners. Deze avond werd ook flink
bezocht.
Ook is er een bijeenkomst geweest met de jeugdige inwoners wat voor activiteiten zij zelf graag willen
organiseren.
Dorpsagent
Met de dorpsagent Benno van der Sloot hebben wij regelmatig contact. Zoals bekend kunnen meldingen
rechtstreeks aangekaart worden bij de dorpsagent, maar kunnen ook bij Plaatselijk Belang worden
gedaan.
Dorpssteunpunt (DSP)
Op 1 november is het nieuwe dorpssteunpunt geopend. Na het genieten van een kopje koffie en thee met
oranjekoek was het woord aan de voorzitter van de werkgroep Benno v.d. Akker die iedereen van harte
welkom heette. Wethouder Kooistra verrichte de officiële openingshandeling door het informatiebord wat in de
hal is bevestigd te onthullen.
Na het officiële gedeelte hebben alle aanwezigen genoten van het uitgebreide snert en stamppot buffet.
Jong en oud kunnen bij het dorpssteunpunt terecht met allerlei vragen over wonen, welzijn en zorg. Daarmee
is het doel dat de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het dorpssteunpunt zoek t
antwoorden en oplossingen met behulp van vrijwilligers en zo nodig met professionals via het informatiepunt
WMO.
Het dorpssteunpunt is te bereiken via het telefoonnummer: 06 - 27346358 of per email:
dorpssteunpunt@langezwaag.com. Binnen 24 uur kunt een reactie op uw email verwachten.
Naast het fungeren als aanspreekpunt op het gebied van wonen, zorg en welzijn wil de werkgroep zich bezig
houden met een aantal andere activiteiten. Bijvoorbeeld het organiseren van koffieochtenden, gezamenlijke
maaltijden etc.
Het dorpssteunpunt bestaat uit een werkgroep van vijf personen en beschikt over een database van maar
liefst 54 vrijwilligers.
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Vitaal Langezwaag
Met het project Vitaal Opsterland heeft de gemeente getracht om minim al criteria vast te stellen voor de
5 basis voorzieningen. Het gaat hier met name over minimale waarden waaronder een voorziening niet
langer zal worden ondersteunt en de voorziening zal komen te vervallen.
Het afgelopen jaar heeft Vitaal Langezwaag een aantal zaken op een rijtje gezet. Hieronder een korte
samenvatting over waar dat toe heeft geleid:
De werkgroep heeft input proberen te geven in het project van de gemeente, met als doel om te kijken
hoe het dorp vitaal gehouden kan worden. Helaas ging deze input verder dan de reikwijdte van het
project Vitaal Opsterland waardoor alleen de discussie resteerde over de verschillende grootheden en
parameters waaronder een voorziening niet langer in stand gehouden zal worden. De voorlopige
resultaten van Vitaal Opsterland leren dat de invloed van dit nieuwe beleid op korte en middellange
termijn vrij beperkt zal zijn. Dit komt omdat veel van onze voorzieni ngen nog vrij nieuw zijn. Project
Vitaal Opsterland is nu in een afrondende fase terecht gekomen, waarbij ook de financiële
onderbouwing meegenomen zal worden. Naar verwachting wordt dit in mei 2013 afgerond.
Contributie inning
De jaarlijkse contributie bedroeg ook in 2012 weer € 5,- PB biedt u ook de mogelijkheid om de jaarlijkse
contributie via automatische incasso te betalen. Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopende
automatische incasso. Veel leden maken al gebruik van deze betaling van de jaarlijkse contributie. Als u
geen gebruik wilt maken van automatische incasso blijven we gewoon bij u aan de deur komen om de
contributie te innen. Dit jaar zijn we opnieuw actief bezig geweest met het werven van nieuwe leden van
PB. Vele inwoners hebben zich inmiddels aangemeld al s nieuw lid.
In verband met een softwarefout in het inningsprogramma van de bank is vorig jaar de contributie bij een
aantal leden dubbel afgeschreven. Het teveel betaalde bedrag is aan een ieder teruggestort of is
gestorneerd. Wij bieden aan deze leden hiervoor onze excuses aan.

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2013
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