Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: mw. R. Jetten-Blankwater, ’t Hou 13, 8404 GH Langezwaag, tel. 0513-688167

pb@langezwaag.com

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 14-03-2018
Aanwezig: 25 personen en 5 bestuursleden.
Afwezig: Renée Jetten
Opening:
Henk Klok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
- Iedereen heeft een muntje ontvangen, waarmee de eerste consumptie na de vergadering
voor rekening van Plaatselijk Belang komt.
Mededelingen van het dorpshuis door Henk Sietsema.
Mededelingen van de Floralia door Evert van der Werf.
Mededelingen van 't Klaverbledtsje door Hielke de Vries:
Aangezien het Klaverbledtsje er financieel niet goed voor staat, is het verzoek of er nog eens
gekeken kan worden naar een gezamenlijke inning van de contributies.
Notulen 22 maart 2017:
De notulen zijn goedgekeurd.
Jaarverslag 2017:
Bepaalde zaken worden weer opgepakt waaronder de Dorpsspiegel.
Inning contributie wel weer oppakken? Evert van der Werf haakt hierop in: Floralia is druk
aan de slag geweest en is voor hun een klein deel wat machtigd.
Thijs vanuit PB wel een actiepunt: Wie heeft er echt belangstelling voor? Duidelijk aangeven
en actie ondernemen.
Klein onderhoud: Wietse Bosma geeft aan dat het fietspad naar de Knipe nog niet echt
opgeknapt is er moeten ook nog takken opgeruimd worden. Fransiscus geeft het door aan
een collega van de gemeente.
Financieelverslag 2017:
Thijs Oud geeft een toelichten over de afspraken die zijn gemaakt over het abonnement voor
het onderhoud van de AED.
Dorpsbudget: In 2017 is een bedrag van € 3.367,20 ontvangen. Van dit budget is €
2.367,40 uitgegeven aan diverse activiteiten en aanschaf van materiaal.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Evert van der Werf zal
volgend jaar samen met Hans de Jong de kascommissie vormen.
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Werving bestuursleden en contributie:
Er zijn dit jaar geen nieuwe bestuursleden bijgekomen.
In het vervolg worden de leden d.m.v. een brief gevraagd om de contributie over te maken
naar onze bankrekening.
Projecten:
A: Website: de site is volledig vernieuwd en de verschillende voorzieningen hebben een
"tegel" gekregen waarop de bezoeker kan klikken, om daarna doorgelinkt te worden naar de
website van de betreffende voorziening.
B: Kruising 't Hou / de Boenders / Lytse Wyngaerden:
Het kruispunt wordt aangepast tot een plateau conform de 60km norm, hierdoor krijgt rechts
voorrang. De fietsersoversteek ter hoogte van het Paradys wordt ook duidelijker herkenbaar.
Hans Harmelink vraagt of de fietsers bij de oversteek ook voorrang hebben, nee daar mag
men niet van uitgaan.
C: 4G Vodafonemast:
I.v.m. de fusie tussen Vodafone en Ziggo is de plaatsing van de mast uitgesteld tot 2019.
D: Zonnepanelen:
Er is door Vermilion 10.000 euro beschikbaar gesteld en er is een werkgroep samengesteld
om het project te realiseren. De bedoeling is om 100 zonnepanelen op het dak van de
sportzaal te plaatsen. Er wordt een constructieberekening gemaakt om te controleren of het
dak dat kan dragen en er worden nog enkele subsidies aangevraagd om de aanschafkosten
zo laag mogelijk te houden. Als alles volgens plan loopt, dan zijn we in ongeveer 5 jaar uit
de kosten. De elektrische aansluitingen en de gas voorziening worden ook gemoderniseerd.
Hiermee moeten de problemen met de koude douches zijn opgelost. De gemeente zal de
dakbedekking nog voor het plaatsen van de panelen vernieuwen.
E: Bestemmingsplan Langezwaag Kom:
De gemeente heeft de bestemmingen in het dorp weer eens nagelopen. De bewoners zijn
aangeschreven als de bestemming is/wordt gewijzigd. Dorpsbewoners moeten zelf ook alert
zijn en controleren of de bestemming op hun perceel nog overeenkomt en niet is gewijzigd,
dit kan op www.ruimtelijkplannen.nl
Kabel / Glasvezel:
Evert van der Werf geeft aan dat het nog erg onduidelijk is welke gebieden er wel of niet in
aanmerking komen voor glasvezel. PB houdt zich hier ook mee bezig en zet het op de
agenda voor de volgende vergadering.
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Nieuwbouw school:
Volgens het IHP staat de nieuwbouw op de planning voor 2020 / 2021. De school zal zelf
een locatie moeten zoeken en een aanvraag voor de nieuwbouw in moeten dienen bij de
gemeente. PB blijft graag betrokken bij de plannen, omdat een nieuwe locatie voor de
school wel een breed draagvlak moet hebben. PB geeft aan de nieuwbouw voor de school
elke vergadering als agendapunt te bespreken.
Rondvraag:
Fulco Hoekstra: Als mensen vernielingen o.i.d. aantreffen, dit dan graag doorgeven, zodat
wij het kunnen aangeven bij de gemeente. Zonder melding onderneemt de gemeente geen
actie.
Froukje de Haan: Er wordt hard gereden op de Plasse. Verzoek is of wij daar in
samenwerking met PB van Terwispel iets aan kunnen doen.
Sjoerd de Jager: Mede door de komst van de huisartsenpraktijk, staat de veiligheid op de
Tsjerkeleane onder druk. Afgesproken is om daar samen naar te kijken en daarna aan te
kaarten bij de gemeente.
Hans de Jong: De gemeente beschikt in Langezwaag over grond en het zou mooi zijn als er
in ons dorp weer nieuwbouw komt. De vraag is of PB hier wat mee wil gaan doen richting de
gemeente.
Wietse Bosma: Het voetpad tussen het Skoalplein en de Finne wordt overwoekerd door een
heg die hoog nodig gesnoeid moet worden. Thijs zal contact opnemen met de eigenaar van
de heg.
De kinderen van Luxwoude komen met de bus naar de sportzaal voor de gymnastieklessen.
De vraag is of de leerlingen kunnen uitstappen op het parkeerterrein, omdat de bus veel stuk
maakt. Dit wordt opgenomen met de school in Luxwoude.
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