Plaatselijk Belang Langezwaag
(opgericht 19 september 1902)

Secretariaat: Suzanne Dekker, ’t Hou 33, 8404 GJ Langezwaag, tel. 06-14032530

pb@langezwaag.com

Jaarverslag 2019-2021
Inleiding
In dit jaarverslag van Plaatselijk Belang Langezwaag wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het
afgelopen jaren is gebeurd en gedaan.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestond afgelopen jaren uit de onderstaande personen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thijs oud
Suzanne Dekker
Chantal Nicola
Henk Klok
Fulco Hoekstra
Alie Bosma-Cnossen
Gerda Tuinstra
3 vacatures bestuurslid

- voorzitter
- secretaris/notulist
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid (afgetreden juni 2021)
- penningmeester (afgetreden januari 2020)

Vergaderingen
Ondanks de coronacrisis heeft het bestuur van Plaatselijk Belang elke maand vergaderd, uitgezonderd juli
en augustus. Soms digitaal, soms in het dorpshuis als het weer mocht of bij elkaar aan de keukentafel.
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest over verschillende onderwerpen waaronder de transitie
naar duurzame energie, de nieuwbouw van woningen en de fusie/nieuwbouw van school. Ook het jaarlijkse
overleg met B&W van de gemeente Opsterland en het gemeentebedrijf over het klein onderhoud in en
rondom het dorp hebben digitaal plaats gevonden.
Behandelde onderwerpen en projecten:
-

Nieuwbouw woningen
Langlopend project. Eind 2018 begonnen als werkgroep. Afgelopen jaren veel vergaderingen en
overleggen met gemeente, initiatiefnemers, omwonenden en met de twee ondernemers die in het
plan investeren.

-

Nieuwbouw en fusie school
Comprix heeft in 2021 de aanvraag voor nieuwbouw van de school gedaan bij de gemeente. Over
de locatie is nog niets besloten, er zijn meerdere opties mogelijk. Voorkeur voor nieuwbouw ipv
verbouw. Fusie met Hoekstien Luxwoude vindt plaats in augustus/september 2022.

-

Transitie naar duurzame energie
Een onderwerp dat erg leeft i.v.m. de ambitie van de overheid om in 2050 zo goed als volledig CO2neutraal te zijn. PB heeft diverse informatiebijeenkomsten bijgewoond en ideeën opgedaan om in
Langezwaag mee aan de slag te gaan als daar behoefte aan is bij de inwoners.

-

Dorpstuin
Eind 2019/begin 2020 is de dorpstuin gerealiseerd aan de Klamp bij school. Acht fruitbomen, mooie
beukenhaag, honderden bollen en diverse groenten en kruiden. De kosten zijn grotendeels gedekt
door een bijdrage uit het Vermillion Omgevingsfonds. Ook heeft de tuin een mooie prijs behaald in
de Kern met Pit-wedstrijd.

-

Monument oorlogsslachtoffers
In september 2020 is het plakkaat op de gevel van de huisartspraktijk onthuld tijdens een
herdenking, die live werd uitgezonden door Sa!. School organiseert jaarlijks een
herdenkingsmoment.
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-

Vermillion Omgevingsfonds
De zonnepanelen op het dak van de sporthal leveren een mooie opbrengst. Een deel van de
besparing op de energierekening vloeit terug naar het dorp middels het Vermillion Omgevingsfonds.
Bijdragen uit dit fonds zijn gegaan naar de Dorpstuin en een bijdrage aan het verduurzamen van de
verlichting op het voetbalveld.

-

AED-cursus
Jaarlijks organiseert PB een gratis AED-cursus voor vrijwilligers uit het dorp. Gemiddeld doen daar
een kleine dertig mensen aan mee. Ondanks de coronacrisis zijn deze cursussen gewoon
doorgegaan in 2019, 2020 en 2021.

-

Waterwinning Luxwoude
Er komt een grondwaterwinsysteem langs de snelweg bij Luxwoude. Er is veel vraag naar water in
Friesland, o.a. door de kaasfabrieken. PB is aanwezig geweest om in het oog te houden dat er
geen gevolgen zijn voor Langezwaag, zoals bijv. mogelijke verzakkingen.

-

Verkeersveiligheid
De snelheid en de verkeersveiligheid op de wegen in en rondom Langezwaag staat bij PB hoog op
de agenda. Dit wordt bij ieder overleg met de gemeente aangekaart.

-

Energiecoach
Langezwaag heeft een eigen energiecoach: Ernst Kleinhuis. Hij kan inwoners onafhankelijk en
kosteloos adviseren over energiebesparende maatregelen in de woning.

-

Glasvezel-actie
Delta Fiber Network heeft PB gevraagd om mee te denken over een actie om het glasvezelnetwerk
in Langezwaag te kunnen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een mooie bijdrage voor de
sportvereniging én de aanleg van het glasvezelnetwerk in het dorp.

Punt van zorg:
Openstaande vacatures. PB heeft herhaaldelijk oproepen geplaatst in ’t Klaverbledtsje en op Facebook.
Ook spreken de bestuursleden regelmatig dorpsgenoten aan met de vraag om bestuurslid te worden.
Tot op heden geen resultaat. Situatie is nijpend. Officieel hoort PB 7 bestuursleden te tellen. Na afloop
van de jaarvergadering 2022 zijn dit er nog maar 3.
Contributie-inning
De jaarlijkse contributie bedraagt nog steeds € 5,- en wordt bij voorkeur geïnd d.m.v. een doorlopende
automatische incasso.

Bestuur Plaatselijk Belang, maart 2022.
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