
Ledenvergadering Plaatselijk Belang 

16 maart 2011 

http://www.langezwaag.com/


Agenda 
1. Opening 

 
2. Mededelingen & actualiteiten 

 
3. Notulen jaarvergadering 17 maart 2010 

 
4. Jaarverslag 2010 

 
5. Financieel verslag / kascommissie 

 
6. Bestuursverkiezing 

 
7. Verslag speeltuincommissie 

 
8. Actief Langezwaag 

 
9. Projecten Plaatselijk Belang 

 
10. Rondvraag 

 
11. Pauze 

 
12. Workshop Langezwaag – Opsterland – toekomst 

 
13. Sluiting 



Mededelingen & actualiteiten 

 Huishoudelijke zaken 

 Koffie en Koek 

 Dorpsvlaggen 

 Automatische incasso 

 

 Actualiteiten 
 Hoogspanningsmasten 380Kv (http://www.noord-west380kv.nl/) 

 Windmolens 
 Spoorlijn 
 Proefboren Gas Vermilion 

 Bestemmingplan ter inzage zie ook: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-3122.html 

 Planning na de zomer, schatting oktober / november 

 Transportplan in concept klaar 
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Mededelingen & actualiteiten 

 Klein onderhoud 
 Onderhoud wegen 

 Boerestreek 
 Lang Ein 
 Tsjerkeleane 
 Paradys 
 Alde Ie 

 Speelveld Finne/Skoalplein/Jister 



Administratieve zaken 
 

 Notulen jaarvergadering 17 maart 2010 

 

 Jaarverslag 2010 

 

 Financieel verslag 
 Controle kascommissie 

 

 Benoeming kascommissie 

Aftredend:  Hans de Jong 

Herkiesbaar:  Rienk van der Meer 



Bestuursverkiezing 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Willem Streekstra 

 Kandidaat: - Jan Peter Sträter 
  - Vacant 

 

 Nog een vacature open 



Verslag speeltuincommissie 

 

 

 



Actief Langezwaag 

 UMTS-mast 
 Stand van zaken 

 Vitaal Opsterland – vitaal Langezwaag 
 Visie op Basisvoorzieningen en Accommodaties 2010-2030 

 Collectief overleg Langezwaag 

 

 Mooi Langezwaag:  
 Nieuw initiatief 

 Binnenkort van start 



Projecten Plaatselijk Belang  
  

 Dorpssteunpunt 

 

 Uitbreidingsplannen 

 

 Verkeer 

 



Projecten Plaatselijk Belang  
Dorpssteunpunt WMO 

 Ieder dorp een steunpunt 

 
 Gemeente stimuleert dit, Timpaan ondersteunt 

 signaleren mensen die mensen die moeite hebben zich zelf te 
redden of met het meedoen in de maatschappij 

 signaleren of er knelpunten zijn in voorzieningen of zelfs 
voorzieningen ontbreken 

 zorgen voor vervolgstappen, zelf of informatiepunt WMO 
inschakelen 

 inwoners activeren als vrijwilliger. 

 Startbijeenkomst is woensdag 20 april in het dorpshuis 

 Uitnodiging volgt in Klaverbledsje 

 Wie wil mee doen? 

 Ieder dorp 

 



Projecten Plaatselijk Belang  
  

 Status uitbreidingsplannen:  

 2010:  

 Ca. 20 woningen: Plan Skeane Ein 

 4 Landgoedwoningen Tsjerkeleane (vm crossterrein) 

 
 2011 

 Plannen gemeente gewijzigd 

 Daadwerkelijke behoefte in kaart brengen 
 PB overweegt actieve rol in inventarisatie 

 Met dorpsspiegel en expertgroep type woningen geinventariseerd 

 Nu potentiele kandidaten inventariseren 

 Interesse in bouwen laat het weten! 

  Ontwikkelingen Elkien? 
 Herstructureringsplannen interne afwegingen 

 Bij concrete informatie bijeenkomst van Elkien 



Projecten Plaatselijk Belang  
Verkeer 

 Kruising ‘t Hou – Boerestreek 

 Onderhoud wegen 

  Kruising Boenders Hegedyk – Boenders 

 Overleg met gemeente 
 



Rondvraag 



Pauze 



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 
 
 

 

 

Hierbij mijn laatste versie van de presentatie, willen jullie hier nog eens kritisch naar kijken? 

Is het handig om dinsdagavond nog even bij mij samen te komen met z’n drieeen om vooral de workshop even door te nemen, ik vind het wel belangrijk dat we weten hoe we zaken aanpakken.
@Berend: Kijk jij ook even goed naar de invulling van de workshop? Wie doet het inleidend verhaaltje, is dat geregeld, dan kan ik dat ook nog even vermelden in de presentatie.
Groeten 

Bareld 

Hierbij mijn laatste versie van de presentatie, willen jullie hier nog eens kritisch naar kijken? 

Is het handig om dinsdagavond nog even bij mij samen te komen met z’n drieeen om vooral de workshop even door te nemen, ik vind het wel belangrijk dat we weten hoe we zaken aanpakken.
@Berend: Kijk jij ook even goed naar de invulling van de workshop? Wie doet het inleidend verhaaltje, is dat geregeld, dan kan ik dat ook nog even vermelden in de presentatie.
Groeten 

Bareld 

 Inleiding 

 



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 

Doel: 

Als inbreng van Plaatselijk Belang in Vitaal Langezwaag bepalen wat het dorp 
verwacht van de gemeentelijke overheid. Wat doen we zelf, wat doet een 
gemeente, waarvoor heb ik de gemeente nodig en wat betekent dat voor de 
gemeente in de toekomst 

wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 

1.  “Vitaal Langezwaag”, waaronder verwachtingen bij gemeente  

2.  Ontwijkgedrag gemeente  

 vs. te vroeg voor inmenging discussie   

3. Actualiteit: Advies Commissie van Wijzen 

 `meer burger, minder bestuur` 

Aanleiding: 

Inbreng Gemeente 
 functioneren Opsterland geen aanleiding tot herindeling 
 wacht nu reactie provincie af op het rapport 



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 
wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 

Toelichting Commissie van Wijzen 

Advies: 
Uitgangspunten 
 Intergemeentelijke samenwerking geen alternatief herindeling 
 Efficiency gemeenten nodig vanwege Rijksbezuiniging en Krimp 
 Bestuurlijke trend: ruimte (en verantwoordelijkheid) voor burger (en 
     dorpsbelang) vergt bestuur op afstand 
 
 Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Sneek economisch motoren  

 Motoren versterken en Nodale principe (verzorgingsgebied) 

 Grondgebied uitbreiden  



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 
wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 

Toelichting Commissie van Wijzen 

Voorstel: 
 
 Opsplitsen Opsterland 

 Zuidelijk deel (Gorredijk en omgeving) naar Heerenveen;  
 Noordelijke (Beetsterzwaag en omgeving) naar Smallingerland 
 Oostelijke past qua karakter en cultuur beste bij Ooststellingwerf.

  



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 

Planning: 
Vraag 1 en 2: 30 min. 
Terugkoppeling: 5 minuten 
Afspreken vervolg 

Vorm: 
In een aantal groepen gaan we uiteen om over twee vragen van 
gedachten te verwisselen 

wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 

De Mini-Workshop: 



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 

1: Wat is belangrijk voor Langezwaag bij Gemeente 
a.  Gemeentehuis dichtbij of goede digitale diensten 
b.  Breder georiënteerde ambtenaren dichtbij, of meer kennis maar wat verderaf 
c.  Gemeente voortouw of bevolking en plaatselijk belang 
d.  Gemeentebelasting en – kosten, of Subsidies en voorzieningen 
e.  Klein Onderhoud of Woningplannen 
f.  Brede voorzieningen aanbod dichtbij of hogere kwaliteit op afstand 
g.  Dorpsbudget of Gemeentebudget 
h. Andere…. 

wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 

2: Maakt het hierbij uit of Opsterland zelfstandig blijft,  

    samenwerkt of fuseert? 



Langezwaag, Opsterland, Toekomst 

 Terugkoppeling Workshop 

 Vervolg 
 

wat mogen we verwachten van gemeentelijke overheid 



Sluiting 


