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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   - voorzitter 

 Renée Jetten-Blankwater - secretaris / notulist 

 Jeen Pool   - penningmeester 

 Fulco Hoekstra  - bestuurslid 

 Niels Grendel   - bestuurslid 

 Yvonne de Jager  - bestuurslid 
 

Aantal leden 

Eind 2014 waren er 169 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, het opstellen van de dorpsvisie en hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om de 
verenigingen en organisaties in ons dorp met elkaar in contact te brengen. 

 

Verder is er contact met de Gemeente Opsterland. 

 

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 middag in het dorpshuis georganiseerd waarbij er een pompoen werd 
uitgehold en versierd. Met de hulp van enkele vrijwilligers is er een geslaagde middag van gemaakt.   
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Activiteiten voor de jeugd 

Dit jaar is er voor de eerste keer een Avondvierdaagse georganiseerd in de week voorafgaand aan het 
dorpsfeest. Gezien de deelname was dit een geslaagde activiteit en voor herhaling vatbaar. 

Op 29 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 onderhoudsperikelen van het speelveldje achter De Jister/Skoalplein/De Finne zijn afgerond. 

 

60 km-zone 

Er zijn nog enkele verkeersdrempels geplaatst om de snelheid te verlagen en de kruising tussen de 
Boenders en de Hegedyk naar Luxwoude is veranderd. Dit heeft tot gevolg dat rechts voorrang heeft en dat 
geldt dus ook voor het fietspad vanaf de Tsjerkeleane. Deze onveilige situatie hebben wij  nog besproken 
met de gemeente, maar het is een bewuste keuze van hen om de regel ook te laten gelden voor het 
fietspad. 

 

Mooi Langezwaag 

Wietske Lycklama à Nijeholt heeft diverse ontwerpen gemaakt en er zijn meerdere bedrijven benaderd voor 
een offerte om het kunstwerk te fabriceren. 

 

Dorpsvisie 

De gemeente heeft de dorpen geadviseerd om een dorpsvisie op te stellen. In een kleine werkgroep wordt 
daar nu hard aan gewerkt om deze voor de zomer af te krijgen. 

 

Contributieinning 

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 te innen. 

De contributie voor 2015 wordt in de maand mei opgehaald of geïnd d.m.v. een incassoboeking. 

 

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2015 


