Evaluatie actiepuntenlijst van Plaatselijk Belang 2018
Dit document bevat de evaluatie van de actie- en agendapunten van het jaar 2018. Hierin kunt u lezen waar
Plaatselijk belang aandacht aan heeft geschonken en heeft behandeld. Onderwerpen ingebracht door u als
inwoner van Elsloo, punten n.a.v. overleg met andere Plaatselijke Belangen en beleidszaken m.b.t. de wet- en
regelgeving van de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid. Deze evaluatie is een vast terugkerend
punt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
1. Woonomgeving
Onderwerp
‘vingerpalen’
(eigendom PB)

Planning en actie (met evt. aanvullingen)
• enkele vernielingen herstellen m.b.v. MOP-ploeg Elsloo

Resultaat
• gerealiseerd

plattegronden dorp • bij gemeente aanvragen/verzoek indienen voor
en informatieborden plattegronden/infoborden bij toegangswegen dorp
• een infobord in ons bezit (verkregen door loting), repareren en
bestemming realiseren
afspreekpunt• definitieve besluitvorming over het, door de gemeente, beschikbaar
picknickplaatsgestelde bedrag € 2500 (geoormerkt: duurzaamheid)
pleisterplaats
• peilen belangstelling IJsclub ‘De oefening’, met voorzitter dhr. J.
Prakken op PB-vergadering
‘groen’ dorp
• verfraaien dorpskern
• flexibel maaien (wensen inwoners doorgeven)
• aandacht/verwezenlijking kleurrijke bermen in eigen dorp
• dood hout laten verwijderen
• inwoners verwijzen naar meldingsmogelijkheid ‘Verbeter de buurt’
zwerfafval
• schone woonomgeving bespreken en nadenken over actie

• niet gerealiseerd

Het Fonds
(Ooststellingwerf):
aanvraag door PB

• september aanvraag doen en uitwerken, kernwoorden:
duurzaamheid; sociaal, verbindend, maatschappelijk
• projectplan schrijven; elevator pitch doen bij commissie enz.
• theater/voorstelling vastleggen ‘Van rommel naar trommel’
• aandacht o.a. middels ‘t Else Blattien
feb. 2019 werkgroep samenstellen voor activiteiten rond half mei

• aanvraag gehonoreerd

buitendienst
gemeente en
‘Verbeter de buurt’

• bezoeken bijeenkomst door 2 bestuursleden op 15 januari over
• gerealiseerd
uitvoeringszaken van buitendienst
• infoverspreiding via ‘t
• uitleg over app ‘Verbeter de buurt’ en eigen inwoners hiervan op de Else Blattien
hoogte brengen

• niet gerealiseerd
• overleg heeft niet tot
concrete voorstellen
geleid
• bedrag blijft staan
• is aandacht aan besteed
en houdt blijvend
aandacht

• zie aanvraag Fonds

pilot zoutkisten (dec. • SVAE en PB nemen deel aan pilot; overleggen met school
• n.v.t.: geen gladheid
2017)
en/of sneeuw
• evaluatie realiseren over deelname, overleg met gemeente
hondenbeleid
• aandacht en actie voor uitwerpselen honden (poepzakjes, bakken) • Bello’s zijn geplaatst
• evaluatie april 2019
melkfabriek
• bestuursstandpunt “kopen en slopen” en ontwikkelingen volgen en • invloed uitoefenen niet
waar mogelijk gereageerd op de situatie
mogelijk
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2. Wonen
Onderwerp
kavels
Kloosterheerd

Planning en actie (met evt. aanvullingen)
• ontwikkelingen volgen, onder de aandacht houden bij gemeente

woonvisie gemeente • ontwikkelingen volgen en waar mogelijk invloed uitoefenen op het
woningbestand; belang, inwoners (oud en jong) vooropstellen

3. Verkeer (veiligheid en bereikbaarheid)
Onderwerp
planning en actie (met evt. aanvullingen)
verkeerssituatie
N.a.v. ‘PB op de koffie’ kwam ter sprake:
dorp
• aandacht voor Hoofdweg als sluipweg voor zwaar verkeer
• veiliger maken; 30 km.-zone?
• aandacht voor busroute, wel of niet door dorp
verkeerssituatie bij • actie ondernemen m.b.t. onveilige verkeerssituatie bij school door
school door ligging
ligging en onoverzichtelijke bocht in weg; overleg met gemeente en
school
parkeerterrein
• realiseren meer overzichtelijke en veilige parkkeerruimte en goede
achter ‘t Anker
bestrating en afwatering
• in gesprek met gemeente en SVAE
vervolg aanpak
 ontwikkeling volgen m.b.t. afwerking in voorjaar
kruispunten
 ontwikkeling volgen m.b.t. het zich houden aan de snelheid van 60
Bûtenweg
km. en indien nodig actie ondernemen ( het regelmatig laten
(veiligheid)1
inzetten van een smiley)
vervolg aanpak
realisatie doorgegeven punten volgen van:
kruispunten
 wijzigen van de borden met 60 km., staan te dicht op de kruisingen
(veiligheid)2
 realisatie hekwerk Iekenleane aan Bûtenweg
overig
• voorrangsbord bij kruising Veneburen, Haerdijk en Steenmaatsdijk

4. Werkgelegenheid bedrijvigheid
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
bedrijven en
 waar mogelijk wijzen op aanbod
ondernemingen
 op verzoek kunnen bedrijven/winkels aandacht vragen op website

5. Zorg en welzijn
Onderwerp
gebruik duofiets

Resultaat
• particuliere initiatieven
gestart
• wordt standaard
gedaan

Resultaat
 genoemde punten in
2019 peilen



gedeeltelijke realisatie
door school



in behandeling



afwerking en smiley
gerealiseerd



gerealiseerd



gerealiseerd



Resultaat
n.v.t. geweest, geen
toegevoegde waarde

Planning en actie (met evt. aanvullingen)
Resultaat
 gebruik 2018 evalueren, accu vervangen door een sterkere (gift van  gerealiseerd
€ 1000)
 gebruik toegenomen
 beschikbaarheid komende jaren garanderen
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6. Voorzieningen en diensten
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
snel Internet en
 blijvend actief aandringen op realisatie; bijeenkomsten over dit
mobiele telefonische
onderwerp volgen; inwoners op de hoogte houden
bereikbaarheid
 start realisatie voorjaar 2019 (details nog niet bekend)

zonnevelden en
elektrische auto’s

 ontwikkelingen volgen gemeente
 infogesprek met mw. Sanne Hodzelmans, projectmanager



stichting ‘DO’ (Duurzaam Ooststellingwerf): inzetten duurzame
dorpsauto
eventuele rol van PB over dit onderwerp helder krijgen
dagelijks/wekelijks bijhouden van informatie
regelmatig laten upgraden systeem
nieuw (beter en sterker) joomla-systeem versie in gebruik nemen

Resultaat
 politieke besluitvorm in
witte gebieden in 2018
afgerond
 besluitvorming grijze
gebieden in 2019
 aan de orde geweest,
meer duidelijkheid
afwachten

website en Facebook
PB





‘t Else Blattien

• mogelijkheden van het voortbestaan ‘t Else Blattien onderzoeken
met maker en eindredacteur Hendrik Betten die in maart zijn
vrijwillige taak gaat neerleggen
zich verantwoordelijk voelend als PB, samen met Hendrik Betten
overleggenen trachten een nieuw zelfstandig redactieteam te
realiseren om het dorpsblad in stand te houden

in behandeling

dorpshuis ’t Anker



blijvend bijdragen aan bewustwording bij inwoners over
beschikbaarheid van eigen dorpshuis
 aanvragen van verenigingen voor deze gemeentelijke subsidie
behandelen
 PB ondersteunt plannen voor BSO-initiatieven van opgerichte
commissie
 1 PB-lid fungeert als contactpersoon en neemt zitting in
commissie



jaarlijkse subsidie
gemeente
buitenschoolse
opvang (BSO) in
‘oude’
peuterspeelzaal



gerealiseerd

doet PB standaard kan
van agenda
 gerealiseerd
 aanpassing HR 2019
 niet gerealiseerd;
onder inwoners niet
voldoende
belangstelling

7. Recreatie en toerisme
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
informatieflyer
 nadenken over flyer voor nieuwe inwoners en recreanten
dorp/VVV-punt
 aan VVV-punt in ’t Anker meer bekendheid geven/zichtbaar
maken

Resultaat
 geen aandacht aan
gegeven

8. Jeugd
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
wensen jongeren: ‘ bij  met Vesuviusclub een inloopavond realiseren voor jongeren om
PB op de …
hun wensen en ideeën voor het dorp te inventariseren

Resultaat
 niet gerealiseerd
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9. School en onderwijs
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
Resultaat
toekomst
 het volgen van nieuws en/of ontwikkelingen over spreidingsplan
 geen nieuws hierover
basisscholen
scholen (Comprix) Zuidoost Friesland als dit aan de orde is
vernomen
Meester K.J.
• via website PB maandelijks verwijzen naar berichtgevingen school • gerealiseerd
Dijkstraschool
• contact onderhouden tussen PB en basisschool
kerstkaarten
 dit jaar een persoonlijke kerstkaart van PB realiseren i.s.m. school  Gerealiseerd
 alle kinderen tekening laten maken en met tekst PB laten drukken

10. Ouderen
Onderwerp
De Elser Buurtkamer

woongelegenheid
ouderen
aandacht omgang
internet/mobieltjes
voor ouderen
Theunis Kastelein

Planning en actie (met evt. aanvullingen)
Resultaat
 contact onderhouden met initiatiefnemers en hun ervaringen met  gerealiseerd
de Elser Buurtkamer; gesprek gepland in maart 2018
(positief en zinvol
bijgepraat)
 nadenken over woongelegenheid en een dorpssteunpunt met een  geen agendapunt
‘ouderenloket’
geweest
• korte cursus/informatiemiddag regelen in bibliotheek + vervoer of • niet behandeld
in samenwerking met Elser Buurtkamer
 aandacht besteden aan verjaardag (14 maart 101 jaar)

11. Cultuur en historie
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
gemeentelijke
 gemeente verzoeken lijst of boek ter inzage te geven van
monumenten
gemeentelijke monumenten

 bezocht door 2

bestuursleden

Resultaat
 boek is uniek
exemplaar niet
beschikbaar

bijwonen bijeenkomst 24 januari 19.30 uur gemeentehuis:
• bijeenkomst bezocht
• diverse sprekers vertellen over cultuur
• geen concrete culturele
• als PB nadenken/en zo mogelijk voor inwoners iets organiseren op acties vanuit Elsloo
cultureel gebied
ondernomen

Kickstartbijeenkomst
gemeente: het jaar
van de
Culturele Hoofdstad
Leeuwarden
Hein Maderbeelden





op verzoek van PB plaatsen van diverse beelden en naamborden



gerealiseerd

het kerkgebouw



De rol van PB bespreken over het gebouw, bv. voor activiteiten
en open monumentendag, klokkenstoel



niet behandeld

12. Sport en ontspanning
Onderwerp

Planning en actie (met evt. aanvullingen)

Resultaat

4

13. Gemeente
Onderwerp
gemeentevergaderingen, informatiebijeenkomsten

Planning en actie (met evt. aanvullingen)
• actief deelnemen aan het jaarlijkse OPO (overleg plaatselijk
belang organisaties) o.l.v. de burgemeester in de raadzaal
• bijwonen diverse vergaderingen en infobijeenkomsten gemeente

overige ambtelijke
contacten

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
overleg regio PB’s
 organiseren 2 regio-bijeenkomsten met andere PB’s
bezoek nieuw college  organisatie fietsrondje (o.a. via Iekenlaene), thema’s: dienen zich
21 juni
vanzelf verder aan (algemeen: leefbaarheid/dorpsbelang)
 Thea: bij ‘t Anker welkom/inleiding; Aad vervolg bij : bij D’elf Ieken
+ koffie; Paul bij de jeu-de- boulesbaan met klein hapje en drankje
Het Fonds
 september opnieuw een aanvraag doen en uitwerken,
(Ooststellingwerf):
kernwoorden: duurzaamheid; sociaal, verbindend,
nieuwe aanvraag door maatschappelijk
PB
 projectplan schrijven; elevator pitch doen bij commissie enz.
 theater/voorstelling vastleggen ‘Van rommel naar trommel’
 aandacht o.a. middels ‘t Else Blattien
 feb. 2019 werkgroep samenstellen voor activiteiten rond half mei
asbest verwijderen
 n.a.v. regio-overleg zal het college hier aandacht aan schenken;
(krachten bundelen)
coördinerende rol gemeente?
 ontwikkelingen volgen
vliegveld Lelystad
 ontwikkelingen blijven volgen op landelijk niveau en de acties die
de gemeente onderneemt

14. Plaatselijk Belang, diverse onderwerpen
Onderwerp
Planning en actie (met evt. aanvullingen)
ALV voorjaar 2018
 plannen en organiseren; uitnodiging, agenda, notulen en bijlagen
7 maart
 Pier Schaper voor inleiding over waterschappen (Elsloo aan zee)
 en verder o.a.: bestuur mutaties, dorpsagenda- en evaluatie
bestuur mutaties in
• de leden Wilmien de Boer en Hiltsje Jongsma hebben hun
maart 2018
benoemingsperiode van 5 jaar volgemaakt, niet herkiesbaar;
Jakob Ploeg beëindigt zijn voorzitterschap i.v.m. een op handen
zijnde verhuizing
• actie d.m.v. mondelinge benadering van mensen, via website en
’t Else Blattien
statuten
• de nieuwe Statuten op ALV op 4 april 2018 definitief door de
+ ALV extra 7 juni over leden laten vaststellen; concept twee weken voor de bijeenkomst
statuten
opsturen

Resultaat
• gerealiseerd
• +nieuwjaarsreceptie
09-01-‘18 bijgewoond
door Aad Oudshoorn






gerealiseerd
gerealiseerd: een
positief en ontspannen
rondje
gerealiseerd; aanvraag
gehonoreerd op 18
dec.

• niet behandeld door
gemeente
Behandeld

Resultaat
 gerealiseerd

• 1 nieuw bestuurslid:
Arno Goettsch, wordt
voorzitter
• acties voor 2 andere
kandidaten: geen
resultaat
• gerealiseerd
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financiën

• financiën worden maandelijks in PB-vergaderingen toegelicht en
jaarlijks op de ALV d.m.v. jaaroverzicht
• maatsch. subsidie: feedback/controle: dhr. P. Brunsmann

• gerealiseerd

attentieregeling PBgeleden

• leidraad maken voor het geven van attenties bij diverse
gelegenheden

• gerealiseerd

bijwonen activiteiten
en festiviteiten

• het bijwonen van dorpsactiviteiten en festiviteiten door
wisselende bestuursleden
 maandelijkse bijdrage(n) secretaris met relevante informatie
 standaard voorwoord weglaten; kort en flexibel houden
 eventuele extra bijdragen door andere PB-bestuursleden
 papierloos vergaderen (duurzaamheid); nogmaals mogelijkheden
onderzoeken (wifi-verbinding en kosten (privé-laptop?)
 nadenken over logo, briefhoofd, lettertype enz.; december 2017 maart 2018 (logo+ lettertype Calibri+briefhoofd)
 in november plannen en organiseren voor alle inwoners
 uitnodiging maken; nieuwe inwoners van afgelopen half jaar
d.m.v. brief uitnodigen
 onderwerp: welkom nieuwe inwoners aanpassen
 waaierinfokaarten laten maken door ondernemers, verenigingen,
clubs, enz. als welkomstgeschenk
 koor ‘t Elser Smart benaderen voor een optreden
 welkomstbezoekje (met waaierkaarten, welkomstbrief, info PB en
klein presentje) door wisselende bestuursleden laten doen

• gerealiseerd

bijdrage aan ’t Else
Blattien
papierloos
vergaderen
huisstijl van PB
‘Bij PB op de Koffie’
Thema: nieuwe
inwoners en
ledenraadpleging
e-mailadressenbestand inwoners
voor PB



dorpsverenigingen

commissies

Vrijwilligers Award

bestand e-mailadressen: start maken met in het bezit komen van
e-mailadressen, doel: bij belangrijke items de achterban kunnen
raadplegen met een ja of nee-antwoord



gerealiseerd



niet te realiseren



gerealiseerd



gerealiseerd



mee bezig, verder in
2019

• subsidieaanvragen maatschappelijke activiteiten uitvoeren
conform reglement
• verantwoording uitgaven tijdens de ALV
 wensen van status archiefcommissie van de commissieleden
helder hebben en vastleggen (n.a.v. nieuwe statuten)
 commissie ‘t Else Blattien

• Gerealiseerd

• als PB: nomineren Vrijwilligers Award voor Vesuviusclub i.o.m.
voorzitter Doeke v/d Berg

• genomineerd maar niet
toegekend

archiefcommissie is nu
aparte stichting
 ‘t Else Blattien is in
behandeling
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