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Bestuur
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat op dit moment uit de onderstaande personen:
Bareld van der Meer
Mattie Homsma
Jeen Pool

-voorzitter
-secretaris
-penningmeester

Henderieka Jongstra -bestuurslid
Jan Willem Streekstra -bestuurslid
Berend Pastoor
-bestuurslid

Het afgelopen jaar is het bestuur tien maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Bezoek
regelmatig onze website voor meer informatie over de zaken die tijdens onze vergaderingen
behandeld zijn. www.langezwaag.com
Het afgelopen jaar stond centraal voor Plaatselijk Belang:
Woningbouw
De woningbouwplannen van de gemeente en de woningbouwvereniging Elkien zijn in het slop
geraakt. De oorzaak hiervan is de financiële crisis en de krimp. Het plan voor de 4
landgoedwoningen bij de Tsjerkeleane/de Boenders is volledig geschrapt. De planontwikkeling
voor ongeveer 20 woningen aan ’t Skeane Ein wordt uitgesteld en drastisch ingeperkt. Hoe de
geplande herstructurering van de woningbouwvereniging er uit gaat zien is nog niet duidelijk, dat
zou in hetzelfde plan worden meegenomen. Belangrijk is dat we als dorp de behoefte tot
woningbouw goed in kaart kunnen brengen, hiermee kunnen we de gemeente voeden en sneller
doen bewegen. Concrete behoefte is belangrijk voor de gemeente om over te gaan naar concrete
planvorming.
WMO loket
Trijntje Kohler van de gemeente Opsterland heeft samen met een enthousiaste vrijwilliger uit
Terwispel de bedoeling van een WMO-loket toegelicht tijdens een bestuursvergadering. Dit jaar
(2011) willen we samen met Timpaan, de gemeente Opsterland en enkele enthousiaste vrijwilligers
uit Langezwaag kijken of en hoe we invulling kunnen gaan geven aan een WMO-loket in
Langezwaag.
Voorzieningen
Uit een gemeentelijke nota over dorpsvoorzieningen bleek dat de scholen van Luxwoude en
Jonkerslân op termijn zouden moeten overgaan naar Langezwaag. Dit stuitte op heftig verzet in
Luxwoude. Langezwaag zelf zou zijn sportvelden kwijtraken, zo zou de voetbal naar Gorredijk
moeten. Plaatselijk Belang heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Sport speelt een belangrijke
sociale en verbindende rol, wellicht meer nog dan in de centrumdorpen waar ook veel andere
activiteiten en faciliteiten zijn. Plaatselijk Belang heeft daarbij tevens zijn ergernis uitgesproken
over de wijze waarop de gemeentelijke beleidsnota tot stand kwam, zonder overleg. Ook andere
dorpen voelden dat zo, bleek ons tijdens een bijeenkomst van PvdA Opsterland over het
onderwerp. Overigens heeft het college ook in de Gemeenteraad voor een belangrijk deel bakzeil
moeten halen.
Verkeer
Met het uitblijven van de woningbouwplannen liggen ook andere zaken stil, zoals aanpassing van
de kruising de Boenders en wijzigingen in het dorp. De kruising de Boenders zou aangepakt
worden met de nieuwbouw van de 4 landgoedwoningen. De gemeente had voor de
wegaanpassing al provinciale subsidie van 200.000 euro verkregen. Het paste ook goed bij het
nieuwe Verkeer- en vervoerplan (2010-2020) van de gemeente. Daarin werd mede op aandringen
van Plaatselijk Belang de Hegedyk – Boenders – Lang Ein gewijzigd in erftoegangsweg-plus. Dat
maakt het mogelijk om er een 60/80 km weg van te maken. De gemeente wil nu kijken naar wat er
mogelijk is om de kruising Hegedyk – de Boenders aan te pakken.
De gemeente staat verder positief tegenover het voorstel van Plaatselijk Belang om bij de
geplande asfalteringwerkzaamheden aan de Boerestreek, ook de T - splitsing met ’t Hou te betrekken.
Eerder heeft Plaatselijk Belang al voorstellen voor aanpassing van dat wegdek uitgewerkt in een

Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: M. Homsma, Lytse Wyngaerden 16, 8404 BM Langezwaag,
Telefoon 0513 – 688980

verkeersplan. Bij het aanbrengen van de slijtlaag zal dan ook de kruising worden meegenomen.
De asfaltering werkzaamheden die voor einde van het jaar waren gepland in en om Langezwaag zijn
overigens door de vroege sneeuwval verplaatst naar begin volgend jaar. In het bijzonder gaat het hierbij
over asfaltering van delen van het Lang Ein, De Boerestreek en de Tsjerkeleane. ‘t Paradys wordt in het
voorjaar van 2011 hersteld.
UMTS–mast, Hoogspanningsmasten, Spoorlijn en Windmolens
Het college heeft aangegeven dat Vodafone op zoek moet naar een andere locatie. Een nieuw net
van hoogspanningsmasten van Groningen naar West Nederland komt mogelijk ook langs
Langezwaag. Binnenkort komt er meer zicht op de realiteitszin van de spoorlijn HeerenveenDrachten – Groningen. De gemeente Heerenveen wil mogelijk windmolens plaatsen bij de afslag
Tjalleberd.
Plaatselijk Belang heeft de indruk dat de gemeente zich afwachtend opstelt in bovenstaande
onderwerpen daarom probeert Plaatselijk Belang zelf die zaken zoveel mogelijk te volgen.
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 en verschillende aanpassingen in het dorp werden gerealiseerd.
Tijdens het overleg in december met het college kregen wij de bevestiging van Wethouder Kooistra
dat in het voorjaar de afwatering van het speelveldje achter de Jister/Finne/Skoalplein zal worden
aangepakt. Door het natte najaar en de vroege sneeuwval lukte dit niet meer in 2010.
Het beleid van de gemeente is dat de mensen in het dorp ook rechtstreeks de gemeente kan bellen
over bepaalde zaken betreffende klein onderhoud.
Gasboring Vermilion
De gemeente heeft het bedrijf Vermilion toestemming verleend voor een proefboring tussen
Langezwaag en de Knipe naar aardgas. Vermilion heeft een geslaagde informatiebijeenkomst
georganiseerd voor alle inwoners van Langezwaag. Op ons verzoek is Plaatselijk Belang van de
Knipe ook uitgenodigd.
De proefboring duurt ongeveer 1 tot 3 maanden. De proefboring gaat tot ongeveer 2200 meter diep.
Het punt waar naartoe wordt geboord ligt in de richting van de Knipe. Vermilion heeft te kennen
gegeven geen schade aan gebouwen of woningen te verwachten. Mocht er toch sprake van schade
zijn dan is Vermilion hiervoor aansprakelijk. De bewijslast ligt bij de claimant, dat wil zeggen degene
die een schadeclaim indient.
Gemeentelijke herindeling
Plaatselijk Belang heeft in een wat vervelende discussie met het College haar zorg geuit over de
steeds inniger band tussen Opsterland en de gemeenten Oost- en Weststellingwerven. Dit terwijl
tegelijkertijd Heerenveen door het College op grote afstand wordt gehouden. Plaatselijk Belang
heeft aangegeven dat inwoners van het Langezwaag zich niet erg betrokken voelen bij de
discussies hierover. Reden voor Plaatselijk Belang om het onderwerp aan de orde te stellen tijdens
de eerstvolgende jaarvergadering.
Dorpsagent
Met de dorpsagent Benno Sloot hebben wij regelmatig contact. Gelukkig is het in het dorp
Langezwaag betrekkelijk rustig en hoeft hij hier niet vaak te zijn.
Contributie inning
De jaarlijkse contributie bedroeg ook in 2010 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
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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 actief bezig geweest met het werven van
nieuwe leden van PB. Vele inwoners hebben zich inmiddels aangemeld als nieuw lid.

Bestuur Plaatselijk Belang, februari 2011

