Dorpsagenda Elsloo 2015
1. Algemeen
Nr
1.

Agendapunt
Prodedure
Vaststelling
dorpsagenda

2.

Dorpsagenda
Gebruik

Constateringen
-Basis voor de jaarlijkse dorpsagenda is de
dorpsvisie 'Ni'je paeden Else'. De dorpsvisie is
‘algemene’ uitwerking van de statuten van PB. De
dorpsagenda is de uitwerking daarvan voor een
bepaald jaar.
-Het bestuur van PB stelt jaarlijks een
geactualiseerde versie van de dorpsagenda vast.
-Voor PB is de dorpsagenda leidraad bij haar
bestuurlijk overleg.
-De dorpsagenda is bouwsteen voor de regio
agenda.

Aktie
-Jaarlijks actualiseren van de dorpsagenda op basis van
beschikbaar komende info (vergaderingen, dorpsschouw,
dorpsmonitor, voorlichtingsavonden gemeente etc.)

-Programma dorpsagenda realiseren.
-Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van PB de
dorpsagenda toelichten. (evaluatie vorig jaar, toelichten dit
jaar)
-Aanleveren info uit dorpsagenda aan de samenstellers van
de regio agenda.

2. Thema: woonomgeving
Nr
1.

Agendapunt
Infrastructuur
Algemeen

Constateringen
-Aan de infrastructuur van het dorp valt nog heel
wat te doen. Daarbij moet oog zijn voor
esthetische aspecten en functionele belangen.
-De bebouwde kom van Elsloo valt onder de
beheers verordening overige dorpen. Tronde en
Elsloo-Zuid vallen onder het bestemmingsplan
buitengebied.
-Voor ingrijpende wijzigingen maakt de Gemeente
gebruik van Meerjaren Onderhouds Plannen.

Aktie
-PB informeert het dorp over ontwikkelingen die van invloed
zijn op de infrastructuur van het dorp.
-Overleg met de Gemeente voeren op basis van het
uitgangspunt: auto’s om het dorp, fietsers door het dorp.
-Met de Gemeente overleggen over inhoudelijke aspecten
van het Meerjaren Onderhoudsplan wegen.
-Afronden van deelproject ‘Essenlandschap rond Tronde’
van het projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp.
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Infrastructuur
Specifiek

3.

Melkfabriek en
omgeving.

4.

Afspreekpunt/Picknickplaats/bushalte

5.

Maaibeleid

6.

Snel internet

7.

Mobiel bellen

-Het kruispunt Butenweg-Eikenhorst-Riete wordt
als gevaarlijk gezien.
-Inrichting van de dorpskern volgens het 'Shared
Space Principe' is geen vanzelfsprekendheid.
-het projectplan Elsloo-Tronde groen dorp tussen
Tjonger en Lende bevat een door Arcadis
geschreven omgevingsschets voor ’t Anker.
-De aanblik is troosteloos en de situatie
onacceptabel.
-Het pand is particulier eigendom, mogelijkheden
om iets aan de situatie te doen zijn minimaal.
-Plaatselijk Belang heeft zich tijdens een
bestuursvergadering uitgesproken over de
gewenste lokatie.
-Voor aanschaf is 2.500, - beschikbaar. Dat is
geoormerkt geld. Een andere bestemming is niet
toegestaan.
-Dorpsbewoners zijn kritisch over de uitvoering
van het maaibeleid door de Gemeente.
-Niet iedereen in Elsloo heeft toegang tot de
kabel.
-De gemeente steunt initiatieven om zo snel
mogelijk te komen tot de aanleg van een
glasvezel kabelnetwerk
-Het bereik van mobiele netwerken vanuit Elsloo
is zeer matig.
- De mogelijkheden van PB om hier iets aan te
doen zijn minimaal.

Streven naar realisatie van de volgende dorpswensen:
-Rotonde kruising Butenweg-Eikenhorst-Riete.
-Aansluiting fietspad ter hoogte van Hoofdweg…
-Herinrichten Iekenlaene.
-Realisatie aanpassing omgeving ’t Anker.
-Inschakelen dorp- en wijkbeheer om dorpswensen te
realiseren.
-Gepast reageren op ontwikkelingen.
-Geen zinloze energie steken in niet realistische doelen.

Na ontvangst advies over uitvoering:
-vergunning aanvragen bij Gemeente
-beslissing nemen over realisatie.

-De gemeentelijke visie op het maaibeleid beter uitdragen.
-Initiatieven die leiden tot het beschikbaar komen van snel
internet in de gehele gemeente ondersteunen.

-Daar waar mogelijk de ongewenste situatie benoemen,
signaleren en onwenselijkheid van de situatie onderstrepen.

3. Thema: wonen
Nr
1.

Agendapunt
Woningbouw
Elsloo.

Constateringen
-Plaatselijk Belang ziet een nieuwbouwproject als
belangrijke stimulans voor verbetering en
instandhouding van leefbaarheid.

Aktie
-Bouwmogelijkheden in het nieuwbouwplan benoemen en
propageren en gepast reageren op dorpsinitiatieven.
(CPO/deelnemen bouwcommissie)
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2.

Woningcorporaties.

-Er bleek in 2014 geen concrete animo te zijn voor
de aanschaf van een kavel op bouwcomplex
Kloosterheerd.
-Voor dorpsbewoners die in het dorp geboren zijn
en voor wie de 'koopmarkt' niet toegankelijk is
moet in het dorp woonruimte beschikbaar zijn.
-Het aantal aangeboden huurwoningen in de
dorpen daalt. Regelmatig worden woningen uit de
voorraad aan zittende huurders verkocht.
-De woningcorporaties zijn terughoudend met
nieuwbouw in de kleine dorpen.

-PB wijst het beleid van woningcorporaties om geen
huurwoningen in de dorpen te bouwen af en zal waar
mogelijk aandringen op herziening van dit standpunt.

4. Thema: verkeer en bereikbaarheid
Nr
1.

Agendapunt
Algemeen

Constateringen
-Het thema is uitgewerkt in het Gemeentelijke
Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

2.

kruispunt
Butenweg/De
Riete-Eikenhorst

-Het kruispunt Butenweg-De Riete-Eikenhorst
wordt in het GVVP subjectief (=mening bewoners)
onveilig genoemd.
-Het kruispunt is verblijfsgebied (brief gemeente
29 oktober 2013)

3.

Openbaar
Vervoer

-QBuzz onderhoudt met buslijn 17 een ‘vijfdaagse’
uurdienst tussen Oosterwolde en Heerenveen die
door het dorp rijdt.

Aktie
-beoordelen van wensen en opmerkingen uit het dorp aan
de inhoud van het GVVP en 'achterhaalde onderdelen' van
het GVVP benoemen.
-Het unanieme dorpsstandpunt dat het kruispunt
onoverzichtelijk en zeer gevaarlijk is uitdragen en
aandringen op aanpassing.
-Bij de gemeente aandringen op treffen van
snelheidsbeperkende maatregelen die aansluiten op de
status verblijfsgebied van het kruispunt. Dat is voor
Plaatselijk Belang een maximumsnelheid van 50 km.
-Aandringen op frequentere controle op overschrijding
maximum snelheid Butenweg.
-Rekening houden met de tijdens een gehouden
dorpsmonitor gebleken verschillen van mening om de
huidige route van buslijn 17 die door het dorp loopt om te
leggen.
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5. Thema: werkgelegenheid en bedrijvigheid
Nr
1.

Agendapunt
Algemeen

Constateringen
-Werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn in de
dorpsagenda maar moeilijk te concretiseren.
-PB is met name positief over werkgelegenheidsinitiatieven die aansluiten op het 'groene karakter'
van het dorp.

Aktie
Geen concrete actiepunten benoemd.

6. Thema: zorg en welzijn
Nr
1.

Agendapunt
Zorg

2.

Belcirkel
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Bloedafname

Constateringen
-In 2014 is de Gemeente verdeeld in 3
zorggebieden. Elsloo is ingedeeld in zorggebied
Appelscha.
-De mogelijkheden voor PB om concreet iets aan
de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te doen
lijken minimaal.
-In veel dorpen zijn belcirkels actief, waaraan
overwegend oudere bewoners meedoen die
dagelijks telefonisch contact met elkaar hebben.
Wekelijks rijden zo’n 15 dorpsbewoners naar
Makkinga voor bloedafnames t.b.v.
laboratoriumonderzoek.

Aktie
-De concrete gevolgen van de decentralisatie beoordelen
benoemen.

-Concrete behoefte bij doelgroep inventariseren.

-Mede met het oog op duurzaamheid aandringen op het
openen van een prikpost in Elsloo.

7. Thema: voorzieningen
Nr
1.

Agendapunt
Dorpshuis ’t
Anker

Constateringen
-Zowel PB als de SVAE zetten zich in voor
verbetering van de leefbaarheid van het dorp.
-PB vindt de aanwezigheid van een dorpshuis voor
de leefbaarheid van het dorp van wezenlijk belang.

Aktie
-De betrokkenheid van dorpsbewoners bij het in stand
houden van deze onmisbare dorpsvoorziening vergroten.
-Bijdragen aan de realisatie van gestructureerde info
voorziening over ‘ons dorpshuis’ naar dorpsbewoners.
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2.

Tafeltje dekje/
Snackservice/
Eetgroep

3.

Dorpsvervoer

-Het feit dat het dorp (de SVAE) eigenaar is van ’t
Anker is een belangrijke garantie voor continuïteit.
-Er bestaat grote waardering voor de inzet van de
beheerder.
-De beheerder van 't Anker verzorgt
maaltijdservice, snackservice en een maandelijkse
dorpsmaaltijd voor senioren en doet dat als
zelfstandig ondernemer.
Tijdens de duurzaamheidsavond in ’t Anker kwam
de mogelijkheid van dorpsvervoer met een eigen
‘dorpsauto/busdienst’ aan de orde.

-Voor zover mogelijk bijdragen in het in stand houden van
deze voorzieningen. (Tafeltje dekje/Snackservice/Eetgroep)

-Mogelijkheden inventariseren met oog voor het
duurzaamheidsaspect.

8. Thema: recreatie en toerisme
Nr
1.

Agendapunt
Natuurgebieden

3.

Wandelknooppuntennetwerk

Constateringen
-De groene omgeving van Elsloo is het
belangrijkste ‘dorps’bezit als het om recreatie en
toerisme gaat.
-Een 'rondje Schaopedobbe' is een vanuit het dorp
veel gelopen wandeling.
-Het zandpad naar de Schaopedobbe is vanaf de
Peperstraat vaak slecht begaanbaar.
-Het recreatieschap Marrekrite zal in 2015 in de
Gemeente Ooststellingwerf een
wandelknooppunten netwerk aanleggen.

Aktie
-Actief en zorgvuldig beleid m.b.t. beheer van het gebied
stimuleren i.o.m. eigenaren en omwonenden.
-Aandringen bij gebiedseigenaren op gestructureerde info
verstrekking over het beheer van het gebied.
–Oneigenlijk gebruik natuurgebieden
(crossmotoren/overlast/zwerfvuil) aankaarten.

Constateringen
-Wat kan Elsloo haar eigen jeugd bieden?

Aktie
-Zoeken naar een bestuurslid van PB die de belangen van
deze doelgroep in het bestuur van PB wil behartigen.
-Wensen doelgroep inventariseren.

-Aandringen op het opnemen van onze eigen
dorpswandelingen in het netwerk.
-Aandringen op het benoemen van ’t Anker tot
wandelknooppunt.

9. Thema: jeugd
Nr
1.

Agendapunt
Faciliteiten
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10. Thema: onderwijs
NR
1.

Agendapunt
Basisonderwijs
en peuteropvang
in Elsloo.

Constateringen
-De teruglopende beschikbaarheid van onderwijs in
de dorpen is een landelijk ontwikkeling waarop de
gemeentes maar beperkte invloed hebben.
-Sluiting van de Meester K.J. Dijkstraschool is op
korte termijn niet aan de orde.

Aktie
-Maximaal bijdragen aan beschikbaar houden van
basisonderwijs als een wezenlijk bijdrage aan de
leefbaarheid van het dorp.
-Bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van het
dorp bij de school.

11. Thema: ouderen
Nr
1.

Agendapunt
Beschikbaarheid
voorzieningen

Constateringen
-Aanbod medische voorzieningen voor deze groep
in het dorp is minimaal.
-Eigen vervoer is meestal het enige middel om
voorzieningen buiten het dorp bereikbaar te
maken.
-In ’t Anker worden diverse activiteiten voor
ouderen georganiseerd.

Aktie
-Zoeken naar een bestuurslid van PB die de belangen van
deze doelgroep in het bestuur van PB wil behartigen.
-Lokale initiatieven blijven stimuleren (soos, koersbal,
eetclub, kaarten etc.)

12. Thema: cultuur en historie
Nr
1.

Agendapunt
Kunstbeleid
gemeente

Constateringen
-De Gemeente lijkt, mede door initiatieven van de
Stichting de Grijpvogel, meer oog te krijgen voor
het gemeentelijke kunstbezit.

Aktie
-Stimuleren initiatieven om te komen tot meer en betere
‘kunst’ in de dorpen.

2.

Toegankelijkheid
kerkgebouw
vergroten

-De kerk is een juweeltje, maar slechts op
afspraak te bezichtigen.

-Stimuleren van initiatieven om de kerk meer open te
stellen voor bezoekers.
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13. Thema: sport en ontspanning
Nr
1.

Agendapunt
Plaats in het
dorp

2.

Accommodaties
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Buurtsportcoach

Constateringen
-Het verenigingsleven is van essentieel belang
voor de leefbaarheid van een dorp.
-Het gebrek aan kader vormt een bedreiging van
de toekomst van verenigingen.
-De ‘traditionele’ clubs verliezen steeds meer aan
betekenis.
-In 2014 heeft adviesbureau Drijver en partners
een gemeentelijke accommodatie nota geschreven.
-Plaatselijk Belang ziet de beschikbaarstelling van
faciliteiten als een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.
-Enkele verenigingen in Elsloo dragen door acties
(oliebollen/snertverkoop/papierinzameling al jaren
actief bij aan betaalbaar houden van contributies.
-In 2014 werd door Welzijnsorganisatie een
enquete georganiseerd over dorpswensen m.b.t.
de inschakeling van buurtsportcoaches voor
specifieke bewonersgroepen

Aktie
-Stimuleren van activiteiten die het verenigingsleven in de
ruimste zin van het woord ten goede komen.

-oriënteren op in de accommodatievisie benoemde situaties
in Elsloo. Dat zijn de lage bezettingsgraad van de gymzaal
en de dubbele accommodatie van Trinitas.
-Actief bijdragen aan een situatie waarin meer
zelfwerkzaamheid binnen clubs leidt tot lagere kosten voor
de leden (contributies)

-reageren op basis van de enquêteresultaten.

14. thema: overleg, communicatie, verenigingszaken
Nr
1.

Agendapunt
PB
Verenigingsstructuur

Constateringen
-De samenwerking tussen bestuur PB en
commissies is voor verbetering vatbaar.
-Over de aanwezigheid van het College en
raadsfracties bij de ALV van PB lopen de
meningen uiteen
–Plaatselijk Belang heeft verouderde statuten
(1995) en geen HR.

Aktie
-Rechtsvorm van de vereniging Plaatselijk Belang in overleg
met commissies beoordelen en indien gewenst voorstellen
doen om die aan te passen (Stichting Dorpsbelang ?)
-Herschrijven Statuten PB en wellicht HR vaststellen
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2.

PB
Bestuursamenstelling

3.

Overlegvormen

4.

Contributie,
abonnementsgeld,
donateursbijdrage

5.

Subsidie
Maatschappelijke
Activiteiten

6.

Archiefcommissie
Historische
vereniging Elsloo

7.

Dorpscommunicatie

-de frequentie van het bestaande OPO overleg
en het overleg tussen het college en het dorp
is zodanig dat een vraagteken kan worden gezet
bij de waarde ervan.
-Het bestuur van PB staat uitbreiding van het
bestuur tot 7 bestuursleden voor.
-Het bestuur van PB heeft geen specifieke
‘bouw’ en 'onderwijs' kennis.
-De contributie van PB wordt geïncasseerd door
de penningmeester van PB, het abonnementsgeld van het Else Blattien door de commissie EB
zelf. De overlap is groot.

-Aandringen op initiatieven van de Gemeente om bestaande
overlegvormen op hun effectiviteit te beoordelen.

-PB is uitvoerder van de regeling.
-Ieder dorp ontvangt jaarlijks 1.000,- en 1,- per
inwoner.
-In de jaren 2014 tot en met 2017 ontvangen
dorpen een extra uitkering van 1.500,- per jaar.
-Elsloo heeft een archiefcommissie, die formeel
onder PB valt, maar in de praktijk zelfstandig is.
-De Archiefcommissie beheert het dorpsarchief.
-Het eigen archief van Plaatselijk Belang vraagt
om aandacht.

-Dorpsbewoners gericht wijzen op het bestaan van de
regeling.

-Het Else Blattien heeft één verantwoordelijk
redacteur.
-De dorpswebsite heeft één uitvoerende
redacteur. (redacteur en webmaster)

-In overleg met betrokkenen de risico’s en kwetsbare
situaties benoemen, bespreekbaar maken en zoeken naar
oplossingen.

-Uitbreiden bestuur tot 7 personen met als doel de
bestuurskennis op specifieke gebieden te verbeteren en de
gemiddelde leeftijd van het bestuur te verlagen.
-Overleggen over de mogelijkheden om de contributie
heffing van PB, het innen van het abonnementsgeld EB en
het innen van de donateurbijdrage van de Archiefcommissie
te combineren.

-Een toegankelijk verenigingsarchief voor Plaatselijk Belang
opzetten
-In samenwerking met de archiefcommissie de wensen inz.
een dorpsarchief/overdracht verenigingsarchief PB
inventariseren.
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15. thema: Duurzaamheid
Nr
1

Agendapunt
Duurzaamheidsparagraaf

2.

Windmolens en
zonnepanelen

3.

Dorpstuin

4.

Duurzame en
energiezuinige
woningen.
Dorpsvervoer

5.

6.

Energiecoöperatie
de Eendracht

Constateringen
-In de duurzaamheidparagraaf benoemt het
bestuur van PB duurzaamheidsaspecten van de
dorpssamenleving.
-Regelmatig zijn er regionale, provinciale en
landelijke initiatieven (koplopersproject, stoken
voor de buren, goed voorbeeld doet goed volgen)
die kun worden vertaald naar dorpsactiviteiten.
-PB wordt regelmatig benaderd over
mogelijkheden van zonnepanelen en windmolens
in het dorp.
-aanwezigheid windmolen(s) en zonnepanelen
sluiten goed aan op de constatering dat Elsloo
een groen woondorp wil zijn.
-Tijdens dorpsmonitor 2013 werd duidelijk dat
binnen het dorp geen uniforme mening bestaat
over plaatsing van windmolens.
-In Makkinga heeft actiegroep SLIM een
dorpstuin in beheer.
-Tijdens de dorpsmonitor 2013 bleek de animo
om te komen tot de aanleg van een 'dorpstuin'
naar het voorbeeld van Makkinga gering.
-O.a. door middel van een prestatiecontract met
woningcorporaties zet de gemeente in op
verduurzaming van het woningbezit.
Tijdens de duurzaamheidsavond in ’t Anker
kwam de mogelijkheid van dorpsvervoer met een
eigen ‘dorpsauto/busdienst’ aan de orde.
-In Makkinga is Energiecoöperatie de Eendracht
actief die zijn vleugels uit wil slaan.
-De Eendracht verkoopt uitsluitend groene
energie.

Aktie
-Open staan voor en wijzen op landelijke, provinciale en
gemeentelijke initiatieven die oproepen tot verduurzaming
van de dorpssamenleving.
-Formuleren van een aantal zinvolle en realiseerbare
duurzaamheids initiatieven voor Elsloo.
-Alert reageren op voorstellen van de gemeente inz. de
besteding van milieugelden.
-Inspelen op/deelnemen aan/draagvlak vinden voor
ontwikkelingen.(besteding milieugelden door gemeente)
-Als uitvoering van het gemeentelijke beleid de voorbeeld
functies van school en dorpshuis m.b.t. het nemen van
energie bezuinigende maatregelen onderstrepen.
-toezien op zorgvuldige besluitvorming m.b.t. plaatsing
windmolens.

-Geen

-Binnen de mogelijkheden van PB stimuleren van
initiatieven die leiden tot ‘duurzaam en energiezuinig’
woningbezit.
-Mogelijkheden inventariseren met oog voor het
voorzieningen aspect.
-Bij dorpsbewoners aandringen op het overstappen naar de
Eendracht.
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