Evaluatie van de actie- en agendapunten van Plaatselijk Belang 2019
Dit document bevat de evaluatie van de actie- en agendapunten van het jaar 2019.
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
Planning en actie
plattegronden • bij gemeente aanvragen van nieuwe recente
dorp en
plattegronden/infoborden bij toegangswegen
informatiebordorp
den
afspreekpunt- • besteding zoeken voor het, door de gemeente,
picknickplaatsbeschikbaar gestelde bedrag van € 2.500
pleisterplaats

onderhoud dorp • aandacht/verwezenlijking kleurrijke bermen
• verfraaien dorpskern d.m.v. o.a. bloembakken
• verzoek bij gemeente indienen voor onderhoud
dorpsmeubilair (banken van gemeente en wit
bruggetje= eigendom dorp)
• maaien bermen???
aanvraag bij Het • PB opgetreden als rechtspersoon
Fonds
• kernwoorden: schoon, zwerfafval, sociaal,
verbindend, maatschappelijk;
• een aantal activiteiten realiseren voor ons dorp:
o.a.: voorstelling voor school/dorp ‘Van rommel
naar trommel’; ruilmarkt; blikvangers
pilot zoutkisten • SVAE en PB nemen deel aan de pilot; 3e partij is
start 2017)
eventueel de school
• indien van toepassing gebruik evalueren en met
gemeente bespreken
hondenbeleid • in april het gebruik van de geplaatste Bello’s
evalueren

Resultaat

• gemeente heeft de plaatsing van toeristische

bebording dorpen in voorbereiding
• plattegronden/infoborden niet aan de orde
geweest
• niet besteed
• bedrag opnemen bij reserve ‘geoormerkt
bedrag gemeente voor woonomgeving;
• evt. besteden in kader duurzaamheid en
biodiversiteit/aanvulling bedrag van Het Fonds
• naam onderwerp wijzigen in ???
• bermen in 2019 succesvol speerpunt
gemeente, aandacht PB niet nodig
• plaatsing bloembakken in bestuur niet aan de
orde geweest; voorlopig afvoeren agenda
• onderhoud dorpseigendommen opnemen in
dorpsagenda 2020
• gerealiseerd door een werkgroep
• ondersteuning van PB bij realisering m.b.t.
‘Het Fonds’ en bij werkzaamheden
• werkgroep overweegt een kleine actie in 2020

• n.v.t. geweest

• op verzoek enkele Bello's verplaatst; geen
klachten burgers; geen vandalisme
• beheer door gemeente loopt prima (punt
afvoeren)

2. Wonen
Onderwerp

Planning en actie

Resultaat
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3. Verkeer (veiligheid en bereikbaarheid)
Onderwerp
Planning en actie
verkeerssituatie actie mede afhankelijk van standpunt leden d.m.v.
dorp
ledenraadpleging per mail na gehoorde opmerkingen
over: – de Hoofdweg voor zwaar verkeer: wel of niet
– het instellen van een 30 km.-zone: wel of niet
– verkeer remmende maatregelen

Resultaat

• alle onderwerpen zijn aan de orde geweest

op ‘Bij Plaatselijk Belang op de koffie’ met
als thema ‘Het kan verkeren, ook in Elsloo’
• uitgebreid verslag in behandeling
• vervolgacties staan in de agenda 2020
verkeerssituatie • overleggen met school of in het kader van veiligheid • zie hier boven
bij school
actie van PB nodig is
vervolgaanpak nogmaals bespreken met gemeente:
 zie hier boven
verkeers aanpassing kruisingen/weg bij Tronde, Bûtenweg/
situaties
Hoofdweg/
 verlichting oversteek Iekenlaene aan Bûtenweg
parkeerterrein  ontwikkeling volgen realisatie aanpassingen veilige  realisatie parkeerterrein in ver gevorderd
achter ‘t
parkeerruimte, goede bestrating en afwatering
stadium
Anker/school
Iekenlaene
 herbestrating bewerkstelligen
 gerealiseerd

4. Werkgelegenheid bedrijvigheid
Onderwerp

Planning en actie

5. Zorg en welzijn
Onderwerp
Planning en actie
nieuwe visie
meewerken aan:
Sociaal Domein • ‘De kofferbakker’ op 23 februari, bij ‘t Anker:
gemeente:
inwoners kunnen ideeën aanleveren
leefbaarheid en • initiatief gemeente: leefbaarheid verbeteren:
samenleven
‘Samenleven. Hoe denkt u daarover?’
• dorpsgesprek op 4 april met inwoners, Scala en het
gebiedsteam van de gemeente

Resultaat

Resultaat

• bezoek kofferbakker en dorpsgesprek

gefaciliteerd, heeft plaatsgevonden
• gemeentelijk visiedocument najaar 2019
door de Raad vastgesteld inclusief
‘doelenboom’
Uitvoeringsagenda’s naar dorpsagenda 2020

6. Voorzieningen en diensten
Onderwerp

Planning en actie

Resultaat

glasvezelkabel • inwoners op de hoogte houden over beschikbaarheid • infoverstrekking door Kabelnoord en
DFMopGlas minimaal
(snel Internet) en voortgang glasvezelkabel in witte en grijze
gebieden
• beschikbare info via ‘t EB en website
gedeeld met inwoners

• onduidelijke toezegging DFM op glas m.b.t.
inzet/informatieverstrekking aan PB

• gemeente gewezen op hun

verantwoordelijkheid van slecht mobiel
bereik
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zonnevelden en • ontwikkelingen volgen van gemeente en waar nodig
elektrische
actie ondernemen
auto’s
• tijdig terugkoppelen van informatie naar inwoners
website
• dagelijks/wekelijks bijhouden
/Facebook PB
‘t Else Blattien • mogelijkheden voortbestaan ‘t Else Blattien
onderzoeken met eindredacteur Hendrik Betten die
in maart zijn vrijwillige taak gaat neerleggen
• zich verantwoordelijk voelend als PB, samen met
Hendrik Betten overleggen en trachten een nieuw
zelfstandig redactieteam te realiseren om het
dorpsnieuws in stand te houden

7. Recreatie en toerisme
Onderwerp
Planning en actie
informatieflyer • flyer maken voor nieuwe inwoners en recreanten
dorp/VVV-punt • aan VVV-punt in ’t Anker meer bekendheid
geven/zichtbaar maken

• er zijn geen concrete initiatieven of acties
in Elsloo aan de orde geweest

• gerealiseerd

• redacteur H. Betten en bezorgers tijdens
ALV 2019 in het zonnetje gezet

• nieuwe redactie gerealiseerd, voorziening
dorpsnieuws blijft in stand
• redactie ‘t EB en PB hebben gezamenlijk
redactiestatuut geschreven

Resultaat
• geen initiatieven ondernomen
afvoeren of weer opnemen bij 2020???

8. Jeugd
Onderwerp
jeugdraad

Planning en actie
Resultaat
• realisatie van een jeugdraad die PB kan ‘voeden’ over • PB heeft 4 jonge dorpsbewoners bereid
diverse onderwerpen die voor jongeren van belang
gevonden zitting te nemen in een
zijn; informeel overleg, zonder leden van PB
jeugdadviesraad
• onder de aandacht brengen bij jongeren door o.a.
• in december vonden de eerste gesprekken
persoonlijke benadering
plaats

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

Planning en actie
• contact onderhouden tussen PB en
basisschool

Resultaat
• gerealiseerd

10. Ouderen
Onderwerp
De Elser Buurtkamer

aandacht omgang
internet/mobieltjes
woongelegenheid
ouderen

Planning en actie

Resultaat
•
opnemen
in
agenda
2020 onder punt 5
• contact onderhouden met initiatiefnemers en
hun ervaringen
• meedenken over meer bezoekers
• korte cursus/informatiemiddag regelen in
• niet gerealiseerd; punt afvoeren
bibliotheek + vervoer of in samenwerking met
Elser Buurtkamer
• nadenken over woongelegenheid en een
• n.v.t. punt afvoeren
dorpssteunpunt met een ‘ouderenloket’
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Theunis Kastelein

• aandacht besteden aan verjaardag (14 maart
102 jaar)

• gerealiseerd

11. Cultuur en historie
Onderwerp
Planning en actie
Resultaat
het kerkgebouw in
• de rol van PB bespreken over het gebouw, bv. • in 2020 zal een beheerstichting worden
Elsloo
voor activiteiten, open monumentendag en
opgericht; PB officieel geen partij
klokkenstoel
• onderwerp niet besproken, op agenda
2020 zetten
monumentenschildjes • in januari monumentenschildjes die de
• schildjes overhandigd
gemeente beschikbaar heeft gesteld voor
rijksmonumenten in Elsloo uitreiken aan
eigenaren ter bevestiging op monument

12. Sport en ontspanning
Onderwerp

Planning en actie

Resultaat

13. Gemeente
Onderwerp
Planning en actie
Resultaat
gemeenteraadsverga- • actief deelnemen aan de diverse vaststaande • actief gemeentelijke overleggen gevolgd
deringen, informatievergaderingen gemeente met/zonder college
door o.a. secretariaat (kan ook via stream!)
bijeenkomsten
• bijwonen overige informatie bijeenkomsten • OPO overleg bijgewoond door 4
gemeente
bestuursleden)
• deelnemen aan overleg met alle PB’s en PB’s • netwerk met ambtenaren wordt door
eigen regio
secretariaat onderhouden
overige ambtelijke
contacten

omgevingswet
gemeente
januari 2021
‘Hoe ziet
Ooststellingwerf er in
2030 uit?’
Sociaal Domein

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

• waar nodig gerealiseerd

• vervolg aanpak wit bruggetje en banken in
voorjaar 2020 (opnemen bij punt 1)
• gemeente heeft het onderwerp nog niet
• kernpunten wet zijn o.a.: uitgaan van
uitgewerkt; doel(en) van gemeente nog
decentraal, meer lokale afwegingen, meer
maatwerk en de kwaliteit van de leefomgeving niet helder
verbeteren
• als PB de ontwikkeling van de nieuwe
omgevingswet volgen die gemeente gaat
vastleggen
• 2 ambtenaren van de gemeente, lichten op
• gerealiseerd
PB-vergadering dorpsgesprek toe en de rol
• onderbrengen bij punt 5
van PB daarin.
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14. Plaatselijk Belang, diverse onderwerpen
Onderwerp
Planning en actie
ALV 6 maart 2019
• plannen en organiseren van o.a.: bestuur
mutaties: herkiesbaar Lowie van
Nieuwenhoven en Thea ter Veld, financiële
jaaroverzicht over 2018, uitbreiding aantal
bestuursleden,
• 2 week ervoor uitnodiging leden versturen
• na pauze: presentatie Jasper Helmantel
financiën
• financiën worden maandelijks in PBvergaderingen toegelicht en besproken
• verantwoording financiën jaarlijks op de ALV
financiën: jaarlijkse
• subsidieaanvragen maatschappelijke
subsidie gemeente
activiteiten door verenigingen, uitvoeren
volgens, in overeenstemming met reglement
‘Bij PB op de Koffie’
• in november plannen en organiseren voor alle
inwoners
• onderwerp bedenken, uitnodiging maken
PB 30 december 2021: • bespreken en besluit nemen over het
110 jaar
actualiseren van het bewonersboek
• of iets anders?
bijdrage aan ’t Else
• maandelijkse bijdrage(n) secretaris met
Blattien/dorpsblad
relevante informatie
• eventuele extra bijdragen door andere PBbestuursleden
inventarisatie
• afronding van in het bezit te komen van ee-mailadressen
mailadressen van leden om ± 4 keer per jaar
een ledenraadpleging over relevante
onderwerpen met een ja/nee-antwoord te
kunnen houden
buurtmutaties
• buurtbesturen inschakelen om PB te
informeren over nieuwe bewoners in eigen
buurt i.v.m. welkom heten en aanbieden
waaierkaarten + presentje
nieuwe inwoners
• welkom heten met infobrieven PB en ‘t EB
plus een set ‘waaierkaarten’ en klein presentje
• 30 nieuwe setjes laten drukken
jaarlijkse dorpsschouw • fietsroute door dorp waarbij aan opmerkelijke
10 augustus 2019
zaken aandacht wordt besteed of op agenda
worden gezet ter afhandeling
bijwonen activiteiten • bijwonen van dorpsactiviteiten en festiviteiten
door wisselende bestuursleden

Resultaat
• de genoemde bestuursleden zijn herkozen
• uitbreiding bestuursleden niet gerealiseerd
• leden uitgenodigd via berichtgeving in ‘t EB
• presentatie Jasper Helmantel van CruydtHoeck Nijeberkoop

• gerealiseerd

• binnenkomende subsidie aanvragen
afgehandeld
• gerealiseerd met als thema
verkeersveiligheid; motto: ‘Het kan
verkeren, ook in Elsloo’
• nog niet uitgevoerd

• gerealiseerd

• inventarisatie afgerond
• 1 keer toegepast m.b.t.
verkeersveiligheidsvragen
• brief voor nieuwe leden aangepast m.b.t.
beschikbaarstelling e-mailadressen
• gerealiseerd via mailbericht voorzitters
buurtbesturen
• alle bij PB bekende nieuwe inwoners zijn
bezocht en verwelkomd
• gerealiseerd

• gerealiseerd

• gerealiseerd
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