Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: J.W. Streekstra, Jister 27, 8404 GZ Langezwaag, tel. 0513 – 689270

Notulen jaarvergadering woensdag 1 maart 2006
Aanwezig:
Afwezig:
1.

zesendertig leden en zes bestuursleden
dhr. Weekhout, mw. J. van Roeden(raadslid PvdA), mw. W. Lycklama à Nijeholt

Opening

Voorzitter Henk de Vries opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom, in
het bijzonder de afvaardiging van het bestuur van Plaatselijk Belang Luxwoude, dhr Foppe
Nieuwenhuis, raadslid VVD, Jan Metzler, raadslid PvdA, Sjoerd Krikke, raadslid CDA, en de heren
Van der Tuin en Sloot van de Politie Fryslân.
2.

Mededelingen
•
•
•
•

•

3.

Koffie en koek worden deze avond aangeboden door Plaatselijk Belang
Tijdens de vergadering niet roken in de kantine
Dorpsvlaggen zijn te verkrijgen tegen betaling van € 34,00. Deze kunnen worden
verkregen bij Jan Willem Streekstra of Hans Scheepstra
College is op 6 december 2005 op bezoek geweest. Aan de orde is geweest:
o Aankoop grond skeane ein, is nog steeds niks meer van bekend
o Bestemmingsplan Langezwaag kom, samenvoegen van oude bestaande
bestemmingsplannen
o Rol van Plaatselijk Belang, hoe zit gemeente rol Plaatselijk Belang, het wordt steeds
meer (vrijwilligers)werk
o Openstaande punten van de dorpsspiegel 2002.
Bezoek Gemeente bedrijf 15 december 2005. Aan de orde is geweest:
o Klein onderhoud
o Tweede ontsluiting naar ’t Hou via Tsjerkeleane, dit is in behandeling genomen zal
een verkeersbesluit van komen met de mogelijkheid inspraak.
o Onderhoudswerk, herstrating
o Overleg over veegroutes in het dorp
o Mogelijkheid tot verplaatsen van de luiercontainer die nu bij school staat. Zijn er ook
mogelijkheden ondergronds?
Notulen jaarvergadering 09 maart 2005

Hylke de Vries merkt op dat Wytske Lycklama à Nijeholt bij punt vijf staat vermeld als gedeputeerde,
dit is niet het geval, ze is statenlid van de provincie Fryslân.
Lammert Postma vraag n.a.v. punt 9, dorpshuis, wat wordt bedoel met de plannen om de school te
verplaatsen. Hier is niks van bekend, dit was gewoon een vraag op de vergadering van vorig jaar.
4.

Jaarverslag 2005

Wietze Bosma vraagt zich af waarom in de klamp na herinrichting door vervanging riolering niet de
trottoirs zijn verdwenen. Het geeft aan dat beleid in veel 30 km zones is dat er geen stoepen/trottoirs
meer zijn in deze zones. Tevens is hij van mening dat het traject erg lang heeft geduurd, daarmee
ook de hinder ervan.
We kunnen als Plaatselijk Belang een signaal afgeven dat het gewenst is dat dit soort projecten zo
snel mogelijk worden afgerond.
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5.

Financieel verslag / Kascommissie

Het financiële verslag wat uitgereikt is op de vergadering is door de kascommissie uit hoofde van
Evert van der Werf en Rienk van der Meer gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat er uit de
vergadering geen bemerkingen naar voren zijn gekomen kan er decharge verleend worden. Evert
verlaat de kascommissie, zijn plek wordt ingenomen door Hans de Jong.
6.

Bestuursverkiezing

Na de reguliere periode van zeven jaar neemt onze voorzitter Henk de Vries afscheid van het
bestuur. Na een woord van dank van het bestuur ontvangt Henk een boeket bloemen en een
cadeaubon.
Door het bestuur wordt ter opvolging voorgedragen Berend Pastoor. Er zijn geen tegenkandidaten en
na goedkeuring van de vergadering heten we Berend van harte welkom in het bestuur.
Het bestuur heeft nog steeds een vacature open. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het
bestuur.
7.

Verslag speeltuincommissie

Floris Jacobs geeft aan dat er geen spectaculaire zaken zijn gebeurt afgelopen jaar. Een verslag is
uitgereikt aan de vergadering. Afgelopen jaar is het speelzand vervangen en is er een nieuwe berging
gekomen, de oude was nodig aan vervanging toe.
Om een frisse kijk in het bestuur te krijgen is de speeltuincommissie op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Wanneer iemand hier iets voor voelt laat het weten.
Het schoolplein is netjes, er is een draaiboek voor veiligheid, er zijn checklists om met enige
regelmaat te controleren of aan de veiligheidseisen worden voldaan.
De kas is momenteel ruim gevuld, verwacht wordt dat het komende jaar een aantal investeringen
zullen worden gedaan.
Er zijn geen vragen uit de vergadering. Floris wordt bedankt voor zijn uiteenzetting.
8.

Dorpsagent Langezwaag

Dhr. John van der Tuin geeft een toelichting over de taken van de buurtagent.
Per 1 april 2006 zijn er 80 buurtagenten in Friesland die fulltime werkzaam zijn als buurtagent. Er
wordt gestreefd naar continuïteit, dit betekend dat er een minimum periode van 2-3 jaar zal zijn dat
dezelfde persoon buurtagent is.
Taken buurtagent:
•
Kennen en gekend worden, de buurtagent moet zijn of haar buurt kennen, maar de
buurt/dorp moet ook weten tot wie ze zich kunnen wenden
•
Proactief werken, dus niet alleen achteraf ingrijpen
•
Hij/zij is een handhaver(van de wet)
•
Hij/zij is informant, moet de buurt/dorp kennen, de cultuur kennen. Hij/zij zal ook wanneer
nodig informatie geven aan de inlichtingen dienst of recherche
Beschikbaarheid/bereikbaarheid
•
De buurtagent kan bereikt worden via 0900-8844, dan kun je vragen naar jouw specifieke
buurtagent. Na 1 april is het bekend wie dat is voor Langezwaag(jonkerslân / Luxwoude/
Gorredijk). Als deze niet bereikbaar is wordt een bericht achter gelaten zodat hij contact
op neemt met u.
•
Ook zal de buurtagent een E-mail adres krijgen, dit zal aan bepaalde instanties worden
uitgereikt, zoals aan plaatselijk belang.
Wat kan de politie doen aan problemen zoals de kruising hegedyk en de boenders. Uit statistieken
blijkt dat er in 2005 drie aanrijdingen zijn geweest dit noemt men niet veel. Het is moeilijk om daar
continue controles te houden, het is ook de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat hun
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kind zo veilig mogelijk de weg kan oversteken. Oplossingen van infrastructurele aard zijn niet aan de
politie.
Hans de Jong merkt op dat de bereikbaarheid via 0900-8844 wel te wensen overlaat, een wachttijd
van 5 tot 10 minuten is wel lang.
De bereikbaarheid van het service center is gebaseerd op de capaciteit die berekend is ook de kosten
spelen hierin een rol. Bij echte nood is er altijd nog 112.
Hierop aanvullend geeft Bonne van der Bij aan dat wel vreemd is dat wanneer je bijvoorbeeld in
Flevoland beter de politie kan bereiken dan in Friesland zelf.
Henderieka Jongstra vraagt of de agenten ook in het dorp zelf komen. Dit is zeker het geval. Maar
niet iedereen zal de agent regelmatig zien, je moet ook maar net zien dat hij langsrijd. Wanneer het
‘rustig’ is in het dorp zal de agent ook minder frequent in het dorp zijn.
Structurele problematiek is voor de buurtagent, inbraak, diefstal of een aanrijding dient men de politie
te bellen ook onder 0900-8844 alleen dan zal de dienstdoende agent langskomen om het incident in
behandeling te nemen.
Tot slot zou de Basisschool de Wjukslach graag een keer kennismaken. Dit zal na 1 april met de dan
bekende buurtagent plaatsvinden.
9.

Ontwikkelingen dorpshuis

Voor het punt dorpshuis door de voorzitter wordt toegelicht heeft Hans de Jong verzocht iets te
mogen zeggen. De campagne van Opsterlands Belang is ook in Langezwaag geweest. In de folder
zou te begrijpen zijn dat door Hans de Jong en Opsterlands Belang het dorpshuis komt. Dit was
politiek bedoeld, hij verontschuldigd zich als dit verkeerd is opgevat door anderen. Hij wil absoluut
anderen niet te kort doen want vanuit Langezwaag zijn diverse instanties en personen druk bezig
(geweest) met de realisatie van het dorpshuis.
Inmiddels is er een subsidie van de gemeente toegezegd van € 400.000,- dit bedrag is ongeveer 2/3
van de begroting. Andere middelen moeten uit zelfwerkzaamheden en overige subsidies komen. Om
tot aanvraag van subsidies te komen moet er een stichting dorpshuis of iets dergelijks bestaan. Het is
nu de bedoeling een stichting MFC(multi functioneel centrum) op te richten. De moeilijkheid ligt in de
constructie van eigendom van de gebouwen die er nu staan. Er is nu een juridische puzzel met de
gemeente gaande waarbij aanschuiven, de advocaat van de gemeente, jurist van de gemeente en
een notaris. Het lijkt in april rond te komen. Bouwvoorbereiding zal ook zo rond april starten. Het
aanvragen van de laatste subsidies kan hopelijk in mei dit jaar afgerond worden. De toneelvereniging
wil graag weten hoe lang het nog duurt de verwachting is dat er nog twee keer moet worden
uitgeweken naar een andere locatie zoals Luxwoude. Floris vraagt of er ook nagedacht wordt over het
beheer van het dorpshuis. Hier is men ook over aan het nadenken, maar er is nog niks concreets
over te vermelden.
10.

Pauze

11.

Bestemmingsplan Langezwaag-Kom + invulling voormalig autocrossterrein

Bestaande bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom van Langezwaag zijn samengevoegd tot
één. Dit ligt nu ter inzage op het gemeentehuis voor een ieder. Ook hier hebben we een exemplaar
beschikbaar ter inzage.
Meegenomen is ook de uitbreiding van het sportcomplex met een dorpshuis.
Tevens is de invulling van voormalig autocrossterrein de Boenders meegenomen. Wat houd dit plan
in:
• Vanuit het waterschap is het de bedoeling dat er een waterbuffer komt
• Er komen vier woningen op ruime kavels
• Er komen wandelpaden en aansluiting op bestaand bos.
• Er zijn twee varianten uitgewerkt welke op de vergadering worden getoond.
Er zal zoals het nu lijkt een uitgang komen voor dit plan op de hegedyk. Dit kan verkeersveiligheid in
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het gedrang brengen. Plaatselijk belang heeft bij de gemeente dan ook aangedrongen eerst de
verkeersveiligheid in acht te nemen alvorens ten uitvoer van dit plan te gaan.
12.
Presentatie Dorpsspiegel 2005/2006
Bareld verzorgt een presentatie over de resultaten van de enquête van de dorpsspiegel die in het
najaar van 2005 is gehouden. Aan bod is gekomen de resultaten van de vorige dorpsspiegel in 2002,
de opzet van het verhaal en de resultaten van 2005. Enkele resultaten zijn hier weergegeven. De
volledige basisanalyse is terug te vinden op www.langezwaag.com of opvraagbaar bij het bestuur.
Er is in Langezwaag grote tevredenheid over sportvoorzieningen en openbaar vervoer. 91 % heeft
vertrouwen in de toekomst met Langezwaag. Groot deel van de inwoner wil dat het dorp groeit.
Er is een lage tevredenheid over het dorpshuis, de straatverlichting buiten de kern, voorzieningen
voor ouderen en de verkeersveiligheid. Onbekendheid over Stiploket.
Wat doen we hiermee, de bedoeling is dat we de sterke punten gaan vasthouden en verbeterpunten
oppakken. Om de verbeterpunten op te pakken is het de bedoeling in een aantal discussiegroepen
met mensen uit het dorp ideeën naar boven te krijgen. Een ieder mag zich hiervoor aanmelden.
Punten voor de discussie zijn o.a.:
• kinderopvang scoort laag, wat is de behoefte
• Vermaakmogelijkheiden jongeren scoort laag
• Relatief veel inwoners met verhuisplannen, waarom?
• Lage score van gemeente m.b.t. nakomen afspraken, welke/wat voor afspraken?
Gevraagd word of er ook een idee is hoe buiten Langezwaag over het dorp wordt gedacht. Nee, dit is
ook niet de insteek van de dorpsspiegel.
Ook wordt er verzocht in het dorp zelf via aanplakbiljetten en of op de website meer aandacht te
besteden aan het Stiploket.
13.

Rondvraag
•
•

•
•

•

•

•

Wat wordt bedoeld met Tsjerkelan in het bestemmingsplan. Dit is de huidige jister
Opmerking: Wanneer met de uitbreiding wordt begonnen op de grond tussen skeane ein en
de hegedyk lijkt het wel belangrijk dat Plaatselijk Belang ook bij de gemeente benadrukt dat
er een uitgang moet komen op het skeane ein om o.a. te voorkomen dat al het bouwverkeer
door het dorp, dus ook de school, moet.
Is er een mogelijkheid de Jan Dam wei officieel te maken. Ook gezien de staat van dienst die
wijlen Jan Dam heeft gehad binnen het dorp.
Opmerking: het is vreemd dat toen de Klamp en het Spant onderhanden genomen is, ook een
deel van de Finne is meegenomen dat er toen niet het gehele stuk van de Jister tot aan de
Tsjerkeleane is gedaan. Hetzelfde geld voor de Lytse Wyngaerden, het laatste stukje tot aan
de Ponnereed is ook niet herstraat. Blijkbaar stond dit niet in het bestek van de gemeente.
Plaatselijk Belang heeft hier geen oplossing voor. Mochten er echt problemen zijn met de
straat dan kan dit aangekaart worden bij het gemeente bedrijf.
Het probleem parkeren in eerste stuk Klamp van af ‘t Hou wordt onder de aandacht gebracht.
Wat is hier aan te doen. Het is doorgesproken met de bewoners hoe de Klamp er uit gaat
zien na herstrating. Het probleem is dat er dubbel geparkeerd wordt waardoor er soms geen
doorkomen meer aan is. Het is hier toch een zaak van discipline van de mensen zelf. De
gemeente heeft aangegeven dat Plaatselijk Belang er maar op moet toezien. Hiermee zijn we
nog in overleg met de gemeente.
Opmerking over de blijkbare tevredenheid over de verlichting binnen de kern. Hij geeft aan
dat de Tsjerkeleane vanaf de Finne tot aan de tweede overgang van de Jister slecht is
verlicht, dus toch een kanttekening.
Opmerking: Persoon werd verrast door een bezoek van de gemeente omtrent het parkeren
van een kar in het openbaar groen. Hij had liever gezien dat Plaatselijk Belang eerst zelf was
langsgekomen om het verhaal te bespreken. De voorzitter geeft toe dat dat misschien wel
beter was geweest. Er is contact geweest over diverse plekken waar geparkeerd wordt in
openbaar groen, de bewuste kar was er een van.
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•

•

14.

Opmerking: officieel heeft het dorp één uitgang, maar dat er in de praktijk wel degelijk gebruik
wordt gemaakt van de Tsjerkeleane. Dit is natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid, maar
is wel kwalijk weggedrag.
Nijenhuis (VVD). Geeft aan dat het zijn laatste keer is geweest dat hij als raadslid aanwezig
zal zijn omdat hij geen raadslid meer zal zijn. Hij wil Plaatselijk Belang bedanken voor de
uitnodigingen elke keer. Het is voor de politiek belangrijk om hierbij te zijn om lokaal te
proeven wat er onder de inwoners leeft. Dit om meer begrip te krijgen voor situaties die leven
in een dorp.
Sluiting

Voorzitter Henk de Vries wil graag nog even van de gelegenheid gebruik maken het bestuur en het
dorp te bedanken in het vertrouwen van de afgelopen zeven jaar. Hij heeft het met plezier en
toewijding gedaan en vertrouwt erop dat het bestuur ook zonder hem zich goed voor het dorp zal
inzetten.
Hielke de Vries, als voorzitter van de sportvereniging en stichting sportzaal, spreekt nog een
dankwoord uit aan Henk de Vries, dit vooral in het kader van de goede samenwerking van Plaatselijk
Belang in het project Dorpshuis.
De voorzitter sluit hierbij de vergadering om 22.30 uur en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng
en wenst ieder wel thuis.
Langezwaag maart 2006
Bareld van der Meer.

