Speerpunten dorpsagenda Elsloo 2015
Agendapunt
Wonen en
Woonomgeving

Dorpshuis ’t Anker

Recreatie en toerisme

Sport accommodaties
Overleg, Communicatie
en Verenigingszaken

Duurzaamheid

Aktie
- Afronden van deelproject ‘De Es van Tronde’ van het projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp.
- Opstarten/realiseren van Elsloo-Tronde Groen Dorp fase 2 de aanpassing van de omgeving van ’t Anker.
- Besluitvorming en realisatie plaatsing afspreekpunt/picknickplaats
- Actief meedoen in de projectgroep die de mogelijkheden van snel internet in de gehele gemeente
Ooststellingwerf via een glasvezelkabel netwerk begeleidt. (dorpsbewoners stimuleren mee te doen)
- Bijdragen aan oplossen impasse inz. stagnerende verkoop kavels Kloosterheerd.
- Aandringen bij de Gemeente op de publicatie Meerjaren Onderhoudsplannen
- Aansluiting fietspad Elsloo-Zuid – Elsloo ter hoogte van Hoofdweg 33 aanpassen
- Bijdragen aan de bewustwording over de beschikbaarheid van een eigen dorpshuis door zoveel mogelijk
aandacht te besteden aan activiteiten door alle betrokkenen. (eigenaar, pachter, clubs, gebruikers)
- Bijdragen aan de voorbeeld functies van school en dorpshuis m.b.t. het nemen van energie bezuinigende
Maatregelen.
- Aandacht besteden aan het nieuwe regionale wandelknooppunten netwerk (opnemen van onze eigen
dorpswandelingen in het netwerk en het benoemen van ’t Anker tot wandelknooppunt.)
- Vervaardigen van een kort promotiefilmpje over het dorp voor bezoekers website.
- reageren op de ontwikkelingen m.b.t. de Visie Sportaccommodatie 2015 – 2030 en daarbij vooral aandacht
voor situatie Elsloo (sportpark Elsloo, Gymzaal, Dorpsclubs, Fusieclub Trinitas.)
- Bij de Gemeente aandringen om bestaande overlegvormen op hun effectiviteit te beoordelen.
- Uitbreiden bestuur tot 7 personen met als doel de bestuurskennis op specifieke gebieden (bouw, onderwijs,
jeugd, duurzaamheid) en de gemiddelde leeftijd van het bestuur te verlagen.
- In het najaar 2015 weer een aflevering van bij Plaatselijk Belang op de koffie organiseren.
- Formuleren van een aantal zinvolle en realiseerbare duurzaamheids initiatieven voor Elsloo.
- Bij dorpsbewoners aandringen om over te stappen naar energieleverancier de Eendracht.

