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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 3 april 2019 
 
 
Aanwezig:  Henk Klok, Thijs Oud, Renée Jetten, Fulco Hoekstra, Suzanne Dekker 
   31 dorpsbewoners, dorpsagent, gemeente, Elkien, PB Jonkerslân 
 
Afwezig met kennisgeving: Alie Bosma-Cnossen, Gerda Tuinstra, Mattie Homsma, 
PB Luxwoude 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Henk Klok opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 
algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Langezwaag. Floralia, het 
dorpshuis en ’t Klaverbledtsje krijgen tijdens deze avond de mogelijkheid inzage te 
geven in hun zaken cq. verantwoording af te leggen. 

 
2. Mededelingen 

Iedereen in de zaal heeft een muntje gekregen voor een consumptie. 
 

3. Mededelingen vanuit het dorpshuis 
Benno van den Akker: Het dorpshuis wil graag transparantie bieden in de gang van 
zaken. Het bestuur heeft geprobeerd om in de periode oktober-april iedere maand 
een activiteit te organiseren, los van de vaste activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
toneeluitvoeringen in januari/februari en activiteiten op Koningsdag. Benno blikt 
terug op de afgelopen activiteiten en kondigt aan dat het dorpshuis op deze manier 
verder gaat in het volgende seizoen. In 2018 is een klein positief financieel resultaat 
behaald. Het bestuur van het dorpshuis is uitgebreid met de komst van Laurens 
Sierdsma als bestuurslid. 
 

4. Mededelingen van Floralia 
Bart Boersma: Het bestuur van Floralia kijkt terug op geslaagd feest in 2018. De 
data voor de toekomstige feesten zijn inmiddels geprikt (5-8 september 2019, 3-6 
sept 2020, 2-5 sept 2021, 1-4 sept 2022). Het thema voor het feest in 2019 is 
kleuren en er zijn wat onderdelen gewijzigd in de programmering o.b.v. de 
ervaringen van vorig jaar. 
 
Programma 2019 
Donderdag: geen specifiek avondprogramma. Optocht langs de buurten, 
samenkomst in de tent met prijsuitreiking buurtversiering. 
Vrijdag: Langsweagen got Talent voor de jeugd, buurtacts met thema later op de 
avond. Jury: buurten beoordelen elkaar. 
Zaterdag: Buurtspelen, band ’s avonds is The Originals (voorheen The Coronas). 
Zondag: Kerkdienst (iets andere invulling), buurtpubquiz, band ’s avonds Straight on 
Stage. 
 
Nieuw is een bijdrage voor de buurten in het kader van buurt op de kaart: €100,- per 
buurt. 
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5. Mededelingen van ’t Klaverbledtsje 
Hans Dekker bedankt de afgetreden bestuursleden (Berend v.d. Molen en Hielke de  
Vries) en stelt het nieuwe bestuur voor (Wietse Bosma en Mattie Homsma). Hans 
geeft inzicht in de financiën en plannen om dit structureel te verbeteren. Vanuit de 
zaal ontstaat de vraag of de school niet meer kan bijdragen. Dat gaat worden 
voorgelegd aan het bestuur van ’t Klaverbledtsje. 
 

6. Dorpsagent 
Ron Leicht: Ron is meer dan een jaar uit de roulatie geweest. Hij vertelt over het 
belang van Whatsapp-groepen in kleine dorpen en roept op om verdachte situaties 
via de app door te geven aan elkaar: auto’s, kentekens, tijdstippen, gegevens, 
foto’s, video’s. Met elkaar moeten we zorgen voor de veiligheid in de dorpen. 
 
Zijn ervaring is dat PB in de meeste plaatsen de regie heeft met betrekking tot de 
buurtapps. Een optie is het aanmaken van een PB-app met de beheerders van alle 
straten/buurten-apps, om een directe link te kunnen leggen met de politie. Op deze 
manier ontvangt de politie alleen meldingen van serieuze aard, omdat de apps 
reeds gefilterd zijn door PB. 
 

- Pauze - 
 

7. Notulen ledenvergadering 14 maart 2018 
In te zien op langezwaag.com 
 

8. Jaarverslag 2018 (zie Plaatselijk Belang op www.langezwaag.com) 
 

9. Financieel verslag 
Thijs voert het woord namens penningmeester Gerda. Er zijn opvallend grote 
bedragen te zien in de overzichten van 2018, bijvoorbeeld Haren in de Wind 
(€10.000) en subsidiegeld Vermilion (€10.000) voor het zonnepanelenproject op de 
sporthal. Het dorpsbudget is vorig jaar niet helemaal opgegaan, er is nog een paar 
honderd euro over. 
PB heeft 170 leden, die grotendeels via automatische incasso hun 
lidmaatschapsgelden voldoen. Er zijn nog een paar contante betalingen en 
bankoverschrijvingen geweest. 
 
De kascommissie bestond uit Hans de Jong (blijft aan) en Evert v.d. Werf 
(aftredend). De kascontrole was positief. De kascommissie adviseert decharge te 
verlenen aan het bestuur. Hielke de Vries neemt Evert zijn plaats over voor volgend 
jaar. 
 
Verantwoording dorpsbudgetten: geen vragen. 
 

10. Werving en contributie 
Henk: PB Langezwaag telt zes bestuursleden. Henk en Renée hebben de termijn 
van 7 jaar erop zitten. Renée is niet herkiesbaar. Henk wil graag blijven. 
Er wordt afscheid genomen van Renée met een woord van dank, bloemen en een 
applaus. 
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Suzanne Dekker-de Heer is aangemeld als nieuw lid. Met applaus aangenomen. 
Henk Klok is aftredend en herkiesbaar: gaat graag nog zeven jaar door, met veel 
plezier. De vergadering besluit dat Henk aan mag blijven als voorzitter. 
 
Er is nog een vacature binnen het bestuur. 
 

 
11. Lopende projecten 

 
a.  Zonnepanelen  
Thijs: Paar jaar geleden is er geld beschikbaar gekomen van Vermilion t.b.v.  
duurzaamheid in het dorp. Daarover zijn gesprekken gevoerd met de sport, 
gemeente en PB. Sinds juni 2018 zijn de zonnepanelen op het dak van de sporthal 
in gebruik. De verdeling van de opbrengst is dat er 1/3 terugkomt voor het dorp (eis 
Vermilion, potje voor het dorp) en 2/3 van de opbrengst is voor SV Langezwaag. In 
het najaar wordt daar meer over bekend. 
 
b. Dorpsboomgaard  
Henk: PB en kerk willen een dorpsboomgaard/moestuin realiseren in het dorp. Het 
levert wat op: van lesmateriaal school tot appeltaartwedstrijd. Er zijn vrijwilligers 
gevonden en ook goede locaties. Nu bezig met veldje bij school, school is 
enthousiast. Binnenkort verder met de uitwerking.  
 
c. Kruising ’t Hou/Lang Ein is aangepast – de voorrang is veranderd. Meetresultaten 
tonen aan dat de snelheid significant lager is geworden. Er komen binnenkort 
nieuwe metingen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de bocht vanuit de 
rondweg makkelijker is te nemen, dat het klettert als auto’s met aanhangers 
passeren en dat de wijziging van de voorrangsregeling is niet duidelijk aangegeven. 
 
d. Nieuwbouw school: De IHP van de gemeente is aangepast. De plannen voor 
nieuwbouw van de basisschool worden vooruitgeschoven. Het verzoek voor 
nieuwbouw, dat moet worden gedaan door scholenkoepel Comprix, kan pas in 2021 
plaatsvinden. Er is nu nog niets concreet: nieuwbouw of verbouw.  
PB onderzoekt of we dat positief kunnen beïnvloeden door partijen bij elkaar te 
brengen, vragen te stellen en te lobbyen. De prognose van het aantal kinderen op 
de school tegen die tijd, ligt onder de 80. Dat betekent in theorie dat we niet in 
aanmerking komen voor nieuwbouw. We willen met elkaar om tafel om het 
desondanks voor elkaar te krijgen. PB is gevraagd door de gemeente om een rol te 
spelen in dat proces, mogelijk in samenwerking met PB Luxwoude, waar het 
schoolgebouw ook afgeschreven is. In Tjalleberd en Tijnje zijn ook plannen voor 
nieuwbouw van de scholen. 
 
Bart Boersma benadrukt dat Comprix niet actief bezig is met de aanvraag. Ondanks 
meerdere gesprekken met gemeente: Comprix beweegt niet. Zij focussen meer op 
Gorredijk, dan op Langezwaag. Om draagvlak te krijgen voor de nieuwe school, 
moet het uit het dorp komen. 
 
e. 4G Vodafone antennemast 
Geen nieuws. Staat op de planning voor 2019. Vertraging is te wijten aan fusie 
Ziggo en Vodafone. Alle procedures zijn doorlopen. 
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Hielke de Vries vraagt zich af of de komst van glasvezel in buitengebied invloed 
heeft op de komst van de zendmast. Dat is niet het geval.  
 
f. Woningbouw 
De gemeente heeft aangegeven dat initiatief voor nieuwbouw uit het dorp zelf moet 
komen. Hans Dekker en Jan Henk van der Werf heel actief mee bezig geweest: 9 
personen/gezinnen → 11 kavels (excl. investeerders). Gemeente is enthousiast. Zij 
gaan de ambtenaar opdracht geven planvorming te starten en werkgroep vanuit 
gemeente en Langezwaag te starten. Er is nog niks concreet. Rode contour lijn 
moet verruimd worden (provincie), wijziging bestemmingsplan, stedenbouwkundig 
plan. Traject gaat 1 tot 2 jaar duren, gemeente geeft aan dit zoveel mogelijk parallel 
te laten lopen waardoor de processen worden ingekort tot 1 tot 1,5 jaar. Het initiatief 
is in eerste instantie voor mensen uit het dorp of voor mensen die binding hebben 
met het dorp. 
 
Elkien is ook in gesprek met gemeente om te kijken hoe het huidige woningbestand 
in het dorp kan worden aangepakt. 
 
Vragen:  
Hans de Jong: het plan is bouwen voor mensen uit Langezwaag. Kans is groot dat 
er nog wat mensen afvallen. Niet uitsluiten dat er mensen van buiten komen. Henk 
vult aan: behoefte uit eigen dorp is een wens van de gemeente en is goed voor de 
school en sportverenigingen. In een vroeg stadium is al aangeven dat vrije bouw 
wenselijk is. 
 

12. Rondvraag 
 
Whatsapp: Er zijn verschillende groeps-apps per straat en in buurten. De vraag is of 
de beheerders samen willen komen in een groep. Dit kan via de buurtverenigingen 
en ’t Klaverbledtsje worden aangekaart. PB schrijft artikel voor het Klaverbledtsje 
om te inventariseren of de wens er is. Op de vergadering leek men het een 
belangrijk initiatief te vinden. Het idee is om één PB-lid in de groepsapp op te 
nemen, die verantwoordelijk is voor de communicatie met politie. 
 
Fulco: 
Klein onderhoud geef ik door aan gemeente, maar er is nu ook een app beschikbaar 
via Mijn Gemeente. Als je een klacht hebt, kun je de klacht doorgeven met beeld 
aan de gemeente. App-berichten moet binnen 10 dagen afgehandeld worden. Het is 
vrij gemakkelijk om iets door te geven. Voorbeelden van zulke zaken zijn: gaten in 
de weg, kapotte lantaarnpalen, stinkende putten. Ook een handhaver die mag 
proces verbaal schrijven is aangesteld. PB gaat in ’t Klaverbledtsje benoemen dat 
deze app er is en wat de mogelijkheden ervan zijn. 
 
Hans de Jong: Er is onrust in de Boerestreek. Er ligt een aanvraag van Teun 
Hoekstra uit Lippenhuizen voor burgerluchthaven bij de provincie. De aanvraag 
houdt in dat hij gebruik wil maken van het land van Bart Brouwer voor een 
landingsplaats voor kleine vliegtuigjes, genaamd Micro Light Aircrafts. Een 
zienswijze indienen kan t/m 6 mei 2019. Hielke de Vries benadrukt dat het voor 1 
persoon is en dat er absoluut geen 15 vliegtuigen op een dag komen. Mocht men 
een zienswijze in willen dienen, wil PB daarbij wel ondersteuning verlenen. 
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Jister: het paaltje bij het fietspad is weer verdwenen. De wens is dat deze wordt 
teruggeplaatst. Fransiscus gaat het regelen.  
(N.B. het paaltje is in de week na de vergadering teruggeplaatst.) 
 
Evert v.d. Werf geeft een update over glasvezel in het buitengebied. Kabel Noord is 
een stroperige organisatie. Oplevering en werking pas in oktober 2019. We mogen 
blij zijn als glasvezel aan het eind van het jaar werkend is. 
 
Hans Scheepstra: Fietspad bij kruising Lang Ein/’t Hou/De Boenders zou worden 
aangepakt. Fransiscus geeft aan dat er binnenkort aan de werkzaamheden wordt 
begonnen. 
 
Folkert Vrijburg: Er is een significante snelheidsreductie gerealiseerd op de kruising. 
Het zou leuk zijn om de resultaten te delen met de omwonenden. Ook in ‘t 
Klaverbledtsje meenemen om het bewustzijn te vergroten. Wel zijn er nog mensen 
die alsnog keihard doorrijden, dus wellicht is een meter plaatsen een goed idee. 
(N.B. een week later is er een smiley geplaatst door de gemeente). 
 

13. Sluiting 
Henk sluit de vergadering af om 22.30 uur en bedankt de bezoekers voor hun 
aanwezigheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


