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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 22-03-2017 

 

Aanwezig: 30 personen en 7 bestuursleden. 

Afwezig: Bareld vd Meer, Wietse Bosma 

 

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 Benno vd Akker: 

Er is een nieuw bestuur: voorzitter: Benno vd Akker, penningmeester: Harry Brouwer, 
secretariaat: Tony van Es en Petra Stoter, leden: Berend vd Molen, Henk Sietzema en Fokke 
Flapper. 

Het dorpshuis vindt de samenwerking met andere verenigingen erg belangrijk en zij 
ontvangen graag input van uit het dorp voor activiteiten, bijna alles is bespreekbaar. Om zo 
laag drempelig mogelijk te zijn, zijn de consumptie prijzen laag en de inwoners van 
Langezwaag betalen geen huur voor het gebruik van het dorshuis. 

 

Voorstellen nieuwe wijkagent: 

Vorig jaar heeft Jan Wagenaar zich voorgesteld als nieuwe wijkagent, maar door 
reorganisaties binnen het korps is nu Ron Leicht aangesteld als onze wijkagent. Ron heeft 
dinsdagmiddag spreekuur in Gorredijk van 14.00 tot 17.00. Hij is telefonisch bereikbaar via 
het telefoonnummer 0900-8844 en Plaatselijk Belang kan hem ook bereiken via zijn e-
mailadres. 
 

Notulen 23 maart 2016: 

N.a.v. de notulen is er nog één vraag/opmerking. Hans de Jong zou antwoord hebben 
gekregen op zijn vraag over de riolering  in het buitengebied. Daar is hem niets van bekend. 
Hierna worden de notulen  goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2016: 

Er is wat onduidelijkheid over de grastegels in de Lytse Wyngaerden. Er zijn wel grastegels 
gelegd, maar er zijn meer plekken waar het wenselijk is. 
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Financieelverslag 2016: 

Dorpsbudget:Niels Grendel geeft een toelichten over hoe Plaatselijk Belang het dorpsbudget 
heeft verdeeld onder de aanvragers en aangegeven dat er nog enkele reserveringen zijn 
waardoor de bedragen in het verslag nog zullen veranderen. Het dorpsbudget raakt steeds 
meer bekend.  In 2016 is een bedrag van € 3.359,20 ontvangen. Van dit budget is, 
aangevuld met het restant van voorgaande jaar,  € 3.245,50 uitgegeven aan diverse 
activiteiten en aanschaf van materiaal. 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd  en goedgekeurd. Evert van de Werf zal 
volgend  jaar samen met Mattie Homsma de kascommissie vormen.  

 

Werving bestuursleden en contributie: 

Gerda Tuistra draait al een paar maanden mee als bestuurslid en zij stelt zichzelf voor aan 
de vergadering. De vergadering heeft haar benoeming met applaus goedgekeurd. 

Plaatselijk Belang heeft begin maart 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor alle 
verenigingen / organisaties die in het dorp actief zijn. Tijdens deze bijeenkomst kwam o.a. 
naar voren dat het zeer wenselijk is om het innen van de contributie c.q. donatie van enkele 
voorzieningen, gezamenlijk te innen. Bart Boersma zal een vergadering met de betrokken 
penningmeesters organiseren om te onderzoeken of dat haalbaar is. Sowieso is het streven 
om alles via een automatische incasso te innen. Het ophalen van de gelden kost de 
bestuursleden nu te veel tijd. Er wordt nog gecheckt of de statuten daarvoor aangepast 
moeten worden. 

 

Projecten: 

A: Website: Bareld van de Meer heeft  aangegeven na 10 jaar de website te willen 
overdragen aan Plaatselijk Belang. Aangezien de website gemoderniseerd moet worden is 
Plaatselijk Belang samen met het dorpshuis en de sportvereniging bezig om een nieuwe 
website in Wordpress te laten maken. Hiervoor is overleg met Jurjen Folkertsma. De lay-out 
zal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden en doordat enkele personen al vertrouwd 
zijn met Wordpress is het mogelijk om elkaar te ondersteunen bij bijhouden van de informatie 
op de site.  

 

B: Kruising 't Hou / de Boenders / Lytse Wyngaerden: De gemeente heeft besloten om 
een subsidie aan te vragen bij de Provincie voor het aanpassen van de kruising en de 
fietsers oversteek ter hoogte van het Paradys. Vooral het kruispunt voldoet nu niet aan de 
eisen die bij een 60km weg horen. 

 

C: 4G Vodafonemast: Na de vergadering van 2016 hebben enkele bewoners een enquête 
gehouden om de mast op een andere plek te krijgen. Deze actie heeft 350 handtekeningen 
opgeleverd en daar kon de gemeente niet omheen. Plaatselijk Belang heeft diverse keren 
gevraagd aan de actiegroep om te komen met alternatieve locaties, omdat PB alle 
mogelijkheden al met Vodafone heeft bekeken. Deze alternatieve locatie zijn niet 
aangedragen en nu zijn er 3 scenario'smogelijk. 1: Vodafone plaatst helemaal geen mast, 2: 
de gemeente kan de vergunning voor het plaatsen van de mast in het dorpsbos weigeren, 3: 
Vodafone plaatst de mast op de oorspronkelijke locatie vlak naast de weg. Deze 
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vergunningaanvraag kan de gemeente niet weigeren. De gemeente heeft besloten om  zelf 
nog een enquête onder inwoners van Langezwaag te houden en daarna een beslissing te 
nemen. Berend Pastoor geeft een compliment aan PB voor al het werk dat is gedaan om het 
project in goede banen te leiden. 

 

D:Dorpsvisie: Henk de Vries geeft een toelichting over de dorpsvisie. We hebben veel om 
trots op te zijn en we zijn een actief dorp. Nu is het zaak om dat vast te houden. Enkele 
punten uit de dorpsvisie zijn al opgepakt. Nieuwbouw van de school wordt al aan gewerkt, er 
komt een haalbaarheidsonderzoek en de bouw moet in 2020 van start gaan. Voor de 
woningbouw adviseert Henk de Vries om een commissie op te starten waarin PB, Elkien en 
enkele bewoners vertegenwoordigd zijn. Ytsen Struikwerda van Elkien geeft aan daar graag 
aan mee te werken. Hans de Jong vraagt of PB zich wil inzetten voor een nieuw 
uitbreidingsgebied bij ons dorp. Voor de sociale cohesie is het belangrijk de jeugd te 
betrekken en hen zelf de ideeën te laten organiseren. 

 

E: Vermilion omgevingsfonds: 

Vermilion heeft een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld aan Langezwaag om dit te 
besteden aan projecten in het dorp. Voor het plaatsen van zonnepanelen zou het bedrag € 
5.000,- zijn. De termijn om met goede ideeën te komen is te kort, daarom heeft Henk Klok 
gevraagd of we uitstel kunnen krijgen om toch een project met zonnepanelen te kunnen 
realiseren. Als wij toch voor dat project € 10.000,- kunnen krijgen is het mogelijk om na een 
paar jaar opbrengst te genereren wat in een dorpsfonds kan worden gestopt. Vanuit dat 
fonds kunnen dan andere projecten worden gefinancierd, waardoor we weer bij de 
doelstelling van Vermilion uitkomen. 

 

Nieuwe initiatieven: 

Plaatselijk Belang oppert of het wenselijk is om met Oudjaar een gezamenlijk vuurwerk af te 
steken. Hans de Jong geeft aan dat de Tijnje dat in het verleden ook deed, maar dat de 
kosten te hoog werden i.v.m. de vergunning van de gemeente waarbij een gediplomeerd 
vuurwerk afsteker vereist wordt. 

Rondvraag: 

Hielke de Vries geeft namens het Klaverbledtsje aan dat zij graag willen aansluiten bij het 
initiatief om gezamenlijk de bijdrage te innen. Hij roept op om het Klaverbledtsje te steunen 
d.m.v. de vrijwillige bijdrage, want nu zijn zij te sterk afhankelijk van de advertentie 
inkomsten. De inkomsten van 2016 waren € 6.520,- terwijl de uitgaven € 6.890,- bedroegen. 
Henk Klok geeft aan dat ze nu waarschijnlijk ook inkomsten mislopen doordat ze maar één 
keer langs komen en mensen die dan niet thuis zijn geen bijdrage geven. Misschien 
raadzaam om bij die mensen een briefje achter te laten met een banknummer waarop ze 
een bijdrage kunnen storten. 

Franciscus Koopmans gemeentelijk werkbedrijf: De gemeente gaat het komende jaar i.v.m. 
met de essenziekte, heel veel bomen in het buitengebied kappen. Er is een 
herplantingsplicht, maar gezien het grote aantal is de gemeente opzoek naar mogelijkheden 
om dat te financieren. Het fietspad aan het Lang'Ein wordt dit jaar meegenomen in het 
onderhoud. Er wordt wat gedaan aan het asfalt en aan de belijning. 
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Hans de Jong: vraagt zich af of de gereserveerde bijdrage aan het project KH2018 wel uit 
het dorpsbudget betaald moet worden. De gemeente betaald ook al aan het project, dus dan 
is er een dubbele bijdrage. Antwoord: de bijdrage uit het dorpsbudget gaat niet naar het 
project van de provincie maar naar een initiatief in het dorp waarbij er dorpsbewoners zijn 
betrokken. Hans de Jong geeft aan dat  het nu duidelijk is en geen bezwaar heeft. 

Evert van de Werf vraagt of er niet een permanente oplossing kan komen voor de slechte 
berm aan de rechterkant van de bocht aan het begin van de Lytse Wyngaerden, gezien 
vanaf de Boenders. Deze is nu erg slecht en kan voor schade aan de auto's zorgen. 

Bonne van de Bij vraagt om financiële ondersteuning om het wandelpad  aan de 
Bonteboksleane  op te knappen. Zoals het pad er nu bijligt kan de 8 van Langezwaag en de 
Oliebollenloop er niet meer met goed fatsoen langs. Het is PB niet helemaal duidelijk wat er 
nu aan mankeert, dus Henk Klok zal met Bonne van de Bij de situatie ter plekke bekijken. 
Franciscus Koopmans van de gemeente geeft aan dat het pad al verbreed is en dat de 
gemeente er verder niets meer aan gaat doen. 

Berend Pastoor: Er is een enquête over de nieuwe rondweg om Gorredijk, misschien kan PB 
daarin aangeven dat het eerste stuk na de rotonde richting Langezwaag een 60km  traject 
wordt. Wellicht dat het mensen afschrikt om via Langezwaag naar Heerenveen te rijden. 

Einde vergadering 22.00 uur. 


