Speerpunten van de actie- en agendapunten van Plaatselijk Belang 2020
Dit document bevat de nog lopende en nieuwe actie- en agendapunten voor het jaar 2020.
De onderwerpen worden bepaald door wat u inbrengt als inwoner van Elsloo, overleg met andere
Plaatselijke Belangen en het beleid m.b.t. de wet- en regelgeving van de gemeentelijke, provinciale
en landelijke overheid.
In de loop van het jaar kunnen er punten aan toegevoegd worden die nu nog niet bekend zijn.
Deze agenda is een vast terugkerend punt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zodat u een
beeld krijgt waar Plaatselijk Belang aandacht aan wil besteden.
1. Woonomgeving
Onderwerp

Planning en actie

plattegronden dorp en • realisatie plaatsing van toeristische bebording gemeente volgen
informatieborden
• na realisatie daarvan bepalen of deze bebording voor ons dorp voldoende is
onderhoud natuur in
dorp

• aandacht blijven houden voor verwezenlijking kleurrijke bermen en maaibeleid

biodiversiteit

• Inhaken op gemeentelijke plannen

onderhoud
eigendommen dorp

• dorpsschouw in juni (PB is geen eigenaar dorpsmeubilair)
• onderhoud aan het witte bruggetje in park wordt aangekaart bij de gemeente
• zoeken naar mogelijkheden om impasse te doorbreken rond situatie melkfabriek

de melkfabriek

(Doarpswurk?)

werkgroep
duurzaamheid

• evt. ondersteuning bij kleine vervolgactie werkgroep
• kernwoorden: schoon, zwerfafval, diftar+ en sociaal, verbindend, maatschappelijk

Het Fonds 2020
‘Nije Brinkje’

• i.v.m. afwijzing: aanpassing draaiboek ‘Omgeving beeld Door en Voor’ om nogmaals subsidie

pilot zoutkisten
(gestart dec. 2017)

• SVAE en PB nemen deel aan de pilot; 3e partij is eventueel de school

aan te vragen

• indien van toepassing gebruik evalueren en met gemeente bespreken

2. Wonen
Onderwerp
starterswoningen
creëren

Planning en actie

• jeugdraad: bespreken met gemeente (via regio-overleg MOLEN?)

3. Verkeer (veiligheid en bereikbaarheid)
Onderwerp

planning en actie

verkeerssituatie dorp: • rapport afronden, prioriteiten invoegen, aanbieden college en fracties, voortgang beoordelen
verkeersveiligheid
openbaar vervoer

• Jeugdraad: aandacht voor OV, tijden en route

parkeerterrein achter
‘t Anker



afwikkeling volgen realisatie aanpassingen veilige parkeerruimte, goede bestrating en
afwatering

4. Werkgelegenheid bedrijvigheid
Onderwerp

Planning en actie
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5. Zorg en welzijn
Onderwerp

Planning en actie

leefbaarheid en
samenleven

• organiseren van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van clubs en verenigingen Elsloo:
‘Wat ben jij nodig?’
• voortgang dorpsgesprek van 04-04-2019 ‘Samenleven. Hoe denkt u daarover?’ volgen

De Elser Buurtkamer

• contact onderhouden met initiatiefnemers/begeleiders en hun ervaringen

• in voorjaar overleg plannen over uitbreiding draagvlak en eventuele acties

6. Voorzieningen en diensten
Onderwerp
glasvezelkabel (snel
Internet)

Planning en actie

• inwoners op de hoogte houden over beschikbaarheid en voortgang glasvezelkabel in witte en
grijze gebieden

• aanspreekpunt bestuurslid vaststellen inzake ontwikkelingen glasvezelkabel in grijze
gebieden n.a.v. brief DFMopGlas

mobiele bereikbaarheid

• meer actieve rol inzake situatie slechte mobiele bereikbaarheid als dit van toepassing is

zonnevelden en
elektrische auto’s

• ontwikkelingen volgen van gemeente en waar nodig actie ondernemen
• tijdig terugkoppelen van informatie naar inwoners

• bereikbaarheid bij bestaand G4 situatie en vooruitlopen op G5 ontwikkelingen

website /Facebook PB • dagelijks/wekelijks bijhouden (mandaat secretaris)
‘t Else Blattien

• het opgestelde redactiestatuut op 14 januari 2020 als PB-bestuur met redactie ‘t Else Blattien
ondertekenen
• opstarten van een jaarlijks overleg met redactie

7. Recreatie en toerisme
Onderwerp
bekendheid

Planning en actie
• nadenken over promotie

8. Jeugd
Onderwerp
jeugdraad

Planning en actie
• vervolg van de realisatie met de 4 jeugdraadsleden die Plaatselijk Belang kan ‘voeden’ over
diverse onderwerpen die voor jongeren van belang zijn
• presentatie op ALV
• jeugdraad blijven betrekken bij agenda PBET

9. School en onderwijs
jjOnderwerp
Meester K.J.
Dijkstraschool

Planning en actie
• contact onderhouden tussen PB en basisschool

10. Cultuur en historie
Onderwerp
het kerkgebouw in

Planning en actie
• de rol van PB bespreken inzake de functie van het gebouw, bv. voor activiteiten, open
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Elsloo en monumenten
samenvoegen
75-jarige herdenking
bevrijding

monumentendag en klokkenstoel, anders?

• oriënteren op het onderwerp

11. Sport en ontspanning
Onderwerp
sportkantine

Planning en actie
• Jeugdraad: oplossing wens Trinitas voetbal in Elsloo

12. Gemeente
Onderwerp

Planning en actie

gemeenteraadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten

• actief deelnemen aan de diverse vaststaande vergaderingen gemeente met/zonder college
• bijwonen overige informatie bijeenkomsten gemeente
• deelnemen aan overleg met alle PB’s en PB’s eigen regio

overige ambtelijke
contacten

• 2-jaarlijks overleg met dorpencoördinator (Marten Tel)
• contact onderhouden met gebiedsteam gemeente (functioneert als intermediair tussen
burgers en specialistische hulpverleners)
• gesprek met Buitendienst over onderhoud/wijk- en dorpsbeheer

omgevingsvisie
nota jan. 2020

• op verzoek van gemeente eventueel bijdrage leveren aan totstandkoming

AED’s

• plannen en organiseren toezegging gemeente inzake AED’s wellicht i.o.m. EHBO vereniging

13. Plaatselijk Belang
Onderwerp

Planning en actie

ALV 4 maart 2020

• plannen en organiseren
• onderwerpen o.a.: financieel jaaroverzicht over 2019, uitbreiding aantal bestuursleden, de
jeugdraad, evaluatie dorpsagenda 2019, bespreken dorpsagenda 2020

financiën

• financiën worden maandelijks in PB-vergaderingen toegelicht en besproken
• subsidieaanvragen maatschappelijke activiteiten door verenigingen, uitvoeren conform
reglement
• verantwoording financiën jaarlijks op de ALV

financiën: jaarlijkse
subsidie gemeente

• aan de hand van een vastgestelde leidraad binnenkomende verzoeken behandelen

bestuursmutaties en
taakverdeling

• het bespreken van bestuursmutaties in 2021: nieuwe bestuursleden en (aftredend 2021:
Aad, Arno, Paul; in 2022 Thea en Lowie)

• taakverdeling algemene zaken
• taakverdeling functie aanspreekpunt voor: heroriëntering gemeentelijke overlegvormen –
ontwikkelingen omgevingswet, Sociaal Domein enz.

‘Bij PB op de Koffie’
12 november 2020

• organiseren voor alle inwoners
• onderwerp bedenken, uitnodiging maken enz.

PB 30 december 2021: • bespreken en besluit nemen over het actualiseren van het bewonersboek
110 jaar
• of iets anders?
bijdrage aan ’t Else
Blattien/dorpsblad

• maandelijkse bijdrage(n) secretaris met relevante informatie
• eventuele extra bijdragen door andere PB-bestuursleden
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nieuwe inwoners

• op de hoogte blijven van komst nieuwe inwoners i.v.m. welkom heten en aanbieden
infobrieven PB en ‘t EB, waaierkaarten + presentje

jaarlijkse dorpsschouw • fietsroute plannen vanuit zuidkant Elsloo
• opmerkelijke zaken worden op agenda gezet
bijwonen activiteiten

• bijwonen van dorpsactiviteiten, gebeurtenissen en festiviteiten door wisselende
bestuursleden
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