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Jaarverslag 2006 

Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) bestaat momenteel uit de volgende personen: 

Bareld van der Meer -voorzitter 

Jan-Willem Streekstra -secretaris 

Wytske Krist  -penningmeester 

Mattie Homsma   -notulist a.i. 

Karin Bosscha  -bestuurslid 

Hans Scheepstra -bestuurslid 

Berend Pastoor  -bestuurslid  

 

Het afgelopen jaar is het bestuur elf maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast is er 

een aantal malen met de gemeente overleg geweest. 

Verder bezochten we een aantal vergaderingen, die georganiseerd werden door derden. 

In augustus is Mattie Homsma het bestuur komen versterken, zij vult hiermee de openstaande vacature in.  

Wij hebben de taken hergeschikt na het afscheid van Henk de Vries. Bareld van der Meer is door het 

bestuur als voorlopige nieuwe voorzitter benoemd, de volledige taakverdeling staat op 

www.langezwaag.com. 

Hieronder volgt een overzicht van de zaken waarmee PB zich het afgelopen jaar bezig heeft gehouden. 

 

Dorpshuis 

 

Het afgelopen jaar hebben het bestuur van de SV Langezwaag en de dorpshuiscommissie veelvuldig 

onderling overleg gehad. Het samenvoegen van dorpshuis en sport op één lokatie aan het Paradyske 

heeft namelijk de nodige gevolgen. De stichting dorpshuis i.o. heeft nu de rol van trekker van het geheel. 

Zij houden het bestuur van Plaatselijk Belang op de hoogte zoals dat ook door de sportvereniging is 

gedaan. 

 

Bestemmingsplan Langezwaag 

 

De dorpsuitbreiding van Langezwaag komt tot 2015 op 24 woningen. De herstructurering van 

bestaande bebouwing zal pas na 2010 starten. Bij de plannen is extra aandacht voor starters- en 

seniorenwoningen. De verdeling zal als volgt er uit komen te zien: voor de nieuwbouw Skeane Ein 20 

woningen en project bijzonder wonen 4 stuks. Deze laatste komen nadrukkelijk aan de orde in het in 

2006 behandelde Bestemmingsplan Langezwaag Kom. Plaatselijk Belang heeft de plannen voor de 

landgoedwoningen aangegrepen om extra aandacht te krijgen voor starterwoningen. Ook nam 

verkeersveiligheid een belangrijke rol in de reactie van Plaatselijk Belang op het bestemmingsplan. 

De volledige reactie van Plaatselijk Belang op het bestemmingsplan is te lezen op 

www.langezwaag.com  

 

 

Dorpsspiegel 

 

Volgens de dorpsspiegel kent Langezwaag een lage sociale cohesie. Plaatselijk Belang is daarom bezig 

met de voorbereidingen van een avond met dorpsgenoten over deze sociale cohesie. Doel is meer inzicht 

te krijgen in de redenen en de eventuele negatieve gevolgen. Onder andere zullen daarbij de ervaringen 

van de buurtverenigingen worden uitgewisseld. Op basis van de dorpsspiegel heeft Plaatselijk Belang 

verder nog twee prioriteiten gesteld voor de komende jaren. Te weten Starterwoningen en 

Verkeersveiligheid. Beide punten komen ook nadrukkelijk naar voren in de contacten met de gemeente van 

het afgelopen jaar. 
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Contributie inning 

 

Plaatselijk Belang biedt u nu ook de mogelijkheid om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te 

betalen. Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopende automatische incasso. Dit betekent dat u 

éénmalig een machtiging geeft aan Plaatselijk Belang, die blijft gelden tot u deze weer intrekt.   

Wanneer u hier aan mee wilt doen kunt u bijgaand formulier invullen en inleveren bij een van de 

bestuursleden, of meenemen naar de jaarvergadering. Als u geen gebruik wil maken van automatische 

incasso blijven we gewoon bij u aan de deur komen om de contributie te innen. 

 

Overige zaken 

 

Tijdens het jaarlijkse overleg met de gemeente over klein onderhoud in het dorp heeft Plaatselijk 

Belang een verscheidenheid aan klussen aangekaart. Wederom is gebleken dat de gemeente daar 

vervolgens werk van maakt. Zo zijn op verzoek van Plaatselijk Belang de bossages gesnoeid bij 

beide verkeersovergangen op de Boenders. Daardoor zijn de oversteken weer overzichtelijker. Op 

een aantal punten in het dorp is het trottoir hersteld. Op de Ponnereed zijn de ergste richels 

weggefreesd. En de dwarsbalk bij de inrit bij het dorpsbos is weer aangebracht. Tijdens het gesprek 

werd verder toegezegd dat de Jister in 2007 definitief wordt herstraat. De gemeente komt nog terug 

op het verzoek om het Paradys op te nemen in de extra veegroutes van het bladruimen 

 

Het jaarlijkse reguliere gesprek met de wethouders van Opsterland van 6 december had minder direct 

resultaat dan dat met het gemeentebedrijf. Gesproken is met name over het nieuwe 

woningbouwcontingent voor de gemeente Opsterland. Plaatselijk Belang had eerder al Wethouder 

Hoen gevraagd Langezwaag niet te vergeten bij het verdelen van extra starterwoningen. Over de 

windmolens en UMTS-mast wist de gemeente alleen nog te vertellen dat de gemeenteraad opdracht 

heeft gegeven om goed te communiceren. Over het windmolenpark komt eerst een uitgebreid 

onderzoek naar de mogelijkheden en bezwaren. De actiegroep 'UMTS-mast Langezwaag' heeft 

een bezoek gebracht aan het bestuur van Plaatselijk Belang om haar actie toe te lichten. 

Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat ze het initiatief waarderen en de actiegroep zal 

ondersteunen wanneer ze hulp nodig heeft bij de officiële instanties. Ze zullen elkaar op de 

hoogte houden over de ontwikkelingen. 

 

 

Verder kunnen we melden dat Politieman Benno Sloot de nieuwe buurtagent is voor Langezwaag en 

wij regelmatig contact met hem onderhouden. 

 

 

 

 

Dit was het jaarverslag van 2006. Ook in 2007 staan wij weer voor u klaar. Mochten er zaken zijn die voor 

het dorp van belang zijn, wilt u dit dan aan ons melden zodat wij nog meer voor u kunnen betekenen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur PB Langezwaag, 

 

Februari 2007 
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Automatische incasso formulier 

U kunt dit formulier gebruiken om Plaatselijk Belang toestemming te geven tot het automatisch incasseren 

van de jaarlijkse contributie 

Algemene informatie 

 

 

Persoonsnaam 

 

Adres 

 

Postcode en plaatsnaam 

 

Telefoonnummer 

 

 

 

............................................................ 

 

............................................................ 

 

............................................................ 

 

............................................................ 

 

Bank-/giro informatie 

 

Banktype 

(doorhalen wat niet van toepassing 

is) 

 

Automatische incassering van het 

volgende bank-/gironummer 

 

BANK / GIRO 

 

 

............................................................ 

 

Hierbij machtigt u Plaatselijk Belang 

Langezwaag tot doorlopende automatische 

incasso van de verschuldigde periodieke 

bedragen . Deze automatische incasso wordt 

van kracht met de ondertekening van dit 

formulier door de ondertekeningsbevoegde. 

Ondertekening 

 

 

Persoonsnaam 

 

Plaats 

 

Datum 

 

Handtekening 

 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

  

........................................................... 

 

........................................................... 

 

 

Dit automatische incasso formulier maakt, na ondertekening, deel uit van de overeenkomst 

Wanneer u deze incasso wilt stop zetten of terug laten storten kunt u gebruik maken van de  

rode of gele kaart. 


