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Jaarverslag 2015

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
Renée Jetten-Blankwater
Niels Grendel
Fulco Hoekstra
Alie Cnossen
Yvonne de Jager
Thijs Oud

- voorzitter
- secretaris / notulist
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid

Aantal leden
Eind 2015 waren er 182 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, Vodafone antennemast, gasboring Vermilion en het opstellen van de dorpsvisie.
De gemeente Opsterland doet steeds vaker een beroep op het bestuur om deel te nemen aan informatie
bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente.
Dorpsagent
Dorpsagent is Lukas Westerhof. U kunt hem rechtstreeks benaderen op
lukas.westerhof@friesland.politie.nl of via Plaatselijk Belang.
Activiteit voor ouderensoos
Voor de ouderensoos is er een bingomiddag in het dorpshuis georganiseerd.

Niels Grendel, Hegedyk 15 / Yvonne de Jager-de Vries Tsjerkeleane 11 / Henk Klok, Hegedyk 98 / Alie Cnossen, 't
Hou 33 / Renée Jetten-Blankwater, ’t Hou 13 / Thijs Oud, Skoalplein 15 / Fulco Hoekstra, Tsjerkeleane 7
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Activiteiten voor de jeugd
De Avondvierdaagse vond plaats in juni en was ook dit jaar een geslaagde activiteit . De deelnemers
ontvingen een rugzakje met inhoud gesponsord door supermarkt Albert Heijn. Tijdens de zomervakantie
is er een speelweek voor de jeugd georganiseerd . Mede door de hulp van vrijwilligers kunnen we terug
kijken op een succesvolle activiteit. Op 28 november brachten Sinterklaas en zijn Pieten weer een bezoek
aan ons dorphuis. Daar bezorgde de Sint de kleintjes, van Langezwaag, een gezellige middag en gingen zij
allen met een cadeautje naar huis.
Klein Onderhoud
De stoep aan 't Hou, tegenover het kerkhof, is opnieuw bestraat en voorzien van paaltjes. Bij het dorpshuis
is een bankje geplaatst, deze is geschonken door de gemeente.
Mooi Langezwaag
Het kunstwerk is ondertussen gemaakt en er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het plaatsen
en onthullen van het kunstwerk.
Dorpsvisie
De dorpsvisie is geschreven met behulp van Henk de Vries, Peter de Vries en Wietske Hoekstra en wordt
binnenkort verzonden naar de gemeente.
Contributie-inning
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 contant te innen.
De contributie voor 2016 wordt in de loop van het jaar opgehaald of geïnd d.m.v. een incassoboeking.
Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2016
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