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E L S L O O en T R O N D E
website: elsloo-fr.nl

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com
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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp door
het behartigen van de belangen van haar leden. Via dorpsblad 't Else Blattien, de
dorpswebsite en onze eigen facebook account worden leden en andere
geïnteresseerden in ons dorp geïnformeerd. Nieuwe dorpsbewoners ontvangen
allemaal een welkomstbrief met daarin info over PBET en een aanmeldformulier om
lid te worden. Het formulier waarmee u dat kunt doen staat ook op de website.
Daar staat ook info over bijv. gemeentelijke subsidieregelingen zoals de regeling
‘maatschappelijke activiteiten’ en de regeling ‘van onderop aan de slag’. Kortom:
de moeite waard om een kijkje te nemen.
Terugblik Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang (1)
Op woensdag 16 maart hield Plaatselijk Belang haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In zijn
totaliteit waren er 41 aanwezigen waarvan 6 toehoorders uit de politiek. Dat aantal verschilt nauwelijks
met voorgaande jaren. Toch vindt het bestuur van PB dat aantal aan de lage kant.
Op dit moment is PB een vereniging. De huidige statuten van Plaatselijk Belang zijn echter verouderd
en aan vervanging toe. Moeten we daarbij kiezen voor het handhaven van de bestaande rechtsvorm of
nadenken over iets anders bijv. een ‘stichting’? Het onderwerp is al eerder tijdens een van onze
bestuursvergaderingen aan de orde geweest, maar we kwamen er niet goed uit. We schuiven het
herschrijven van onze verouderde statuten daarom nog maar een tijdje voor ons uit tot we een
definitieve keuze hebben gemaakt. Het punt ‘herschrijven statuten’ zal daardoor voorlopig nog wel een
tijdje op ons ‘to do lijstje’ blijven staan.
Tijdens de vergadering trad Rob Smolders af als bestuurslid en namen Paul de Bruijn en Thea ter Veld
zitting in het bestuur. De notulen van de ALV 2015, het jaarverslag van de secretaris en de financiële
stukken konden mede door de presentatie op de beamer vrij snel worden afgehandeld en de meeste
tijd ging eigenlijk zitten in het beantwoorden van de tijdens de rondvraag gestelde vragen. De ALV
2016 was in anderhalf uur geklaard.
Na een korte pauze verzorgde Peter Brunsmann nog een boeiende lezing uit de tijd dat hij actief was
bij de Koninklijke Marine en als commandant een actieve bijdrage leverde aan een reddingsactie op de
Atlantische Oceaan.
Terugblik Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang (2)
Tijdens de Algemene Leden Vergadering in maart trad ons bestuurslid Rob Smolders af i.v.m. zijn
verhuizing naar Terkaple. Dat is inmiddels al weer bijna twee jaar geleden. Vrij snel na die verhuizing
had Rob al aangegeven zijn plaats in het bestuur op te willen geven, maar in overleg hebben we
gewacht tot een vervanger beschikbaar was en die hebben wij inmiddels gevonden. Tijdens de ALV
werd Rob voor zijn inbreng bedankt en ontving hij van onze voorzitter een attentie. Na de ALV bestaat
het bestuur van Plaatselijk Belang uit zeven leden.
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Naam
Jakob Ploeg
Aad Oudshoorn
Wilmien de Boer
Lowie van Nieuwenhoven
Hiltsje Jongsma
Paul de Bruijn
Thea ter Veld

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Jaar aftreden
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Opvallend is dat geen van onze bestuursleden in Elsloo is geboren. Bij onze bestuursvergadering in
april maken we afspraken over de taakverdeling. Volgende maand meer hierover in het Else Blattien.
Terugblik Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang (3).
Opvallend was dat tijdens de rondvraag bijna alle ‘dorpsproblemen’ aan de orde kwamen. Het zijn
vooral uitvoeringszaken waar Plaatselijk Belang als vereniging zelf niet zo veel aan kan doen.
Plaatselijk Belang ziet het vooral als haar taak om de dorpswensen te inventariseren en daar de
Gemeente en andere partijen op te wijzen. Een selectie van tijdens de rondvraag gestelde vragen:
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Kees Koopsta
Jan Roelof Betten
Thijs van Buuren
Thijs van Buuren
Hansje Meereboer
Sander de Boer
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verkeersveiligheid (oversteken Bûtenweg!)
de situatie m.b.t. de kavelverkoop
het fietspad tussen Elsloo en Elsloo-zuid
de situatie m.b.t. het glasvezel kabelnet
de mobiele bereikbaarheid.
de wegkwaliteit (de Monden)

Duofiets
Met steun van het Bercoopfonds schafte Plaatselijk Belang in maart een duofiets met
trapondersteuning aan. Het onderhoud van de fiets wordt verzorgd door fietsenmaker Marten Hulzinga.
Voor inwoners van ons dorp is het gebruik van de duofiets gratis. De duofiets kostte meer dan €
5.000,- en is dus een behoorlijke investering. Dat vraagt om zorgvuldig gebruik en een gedegen
gebruikersinstructie. Maar hoe organiseer je zoiets?
In de Leeuwarder Courant van 19 maart stond een artikeltje over het gebruik van een duofiets in
Wolvega. Daar is een poule vrijwilligers beschikbaar die de duofiets bij toerbeurt besturen. De
vrijwilligers hebben allemaal instructies in het gebruik van de duofiets gekregen. Belangstellenden die
een ritje met de duofiets willen maken kunnen een afspraak maken met een van de vrijwilligers.
Zijn er in Elsloo vrijwilligers die mee willen werken aan zo’n vrijwilligerspoule? Geïnteresseerd? Meldt u
aan bij het Secretariaat van Plaatselijk Belang (0561-850870).
Jeu de Boule baan Horstlaan.
De aanvraag van buurtvereniging Eiken-horst-laan om subsidie bij het Fonds Ooststellingwerf is de
deur uit. Zoals bekend heeft het Fonds Ooststellingwerf de beschikking over 1.000.000,- dat
beschikbaar kwam als uitvloeisel van een eenmalige precario meevaller. De Gemeente verdeelt het
bedrag om daarmee initiatieven van onderop te stimuleren en te financieren.
De aanleg van een jeu de boule baan door buurtvereniging Eikenhorstlaan is zo’n initiatief van
onderop. Omdat de subsidieaanvrager rechtspersoon moet zijn en buurtvereniging Eiken-horst-laan
dat niet is, is de subsidieaanvraag ingediend door Plaatselijk Belang. De aanvraag is echter wel degelijk
een initiatief van de buurtvereniging zelf.
Voor zover bij Plaatselijk Belang bekend, is de subsidieaanvraag van buurtvereniging Eiken-horst-laan
de enige subsidie aanvraag uit ons dorp. De subsidieregeling bestaat uit 3 tranches van ieder
333.000,- euro. Subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming uit de eerste tranche is inmiddels niet
meer mogelijk. Aanvragen voor die tranche moesten voor 21 maart zijn ingediend. Er volgen echter
nog twee tranches.
Financiën
In de loop van de maand april wordt van de bankrekening van onze leden die daarvoor een machtiging
hebben afgegeven de jaarcontributie over 2016 afgeschreven. De jaarcontributie van Plaatselijk Belang
bedraagt 5,-. Bewoners die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een briefje met het verzoek
de jaarcontributie over 2016 zelf over te maken.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

