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P L A A T S E L I J K   B E L A N G 

E L S L O O   E N   T R O N D E 

 

Secretariaat: A. Oudshoorn  Horstlaan 5  8424 PT  Elsloo (fr.)     tel: 0561 850870       e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde woensdag 4 maart 2020 
 
0. ALGEMENE INFORMATIE 
 Datum: woensdag 4 maart 2020 in ’t Anker. 
 Op de presentielijst staan de namen van 62 aanwezigen, waaronder 5 bestuursleden van Plaatselijk 

Belang Elsloo en Tronde (PBET): Arno Goettsch, Aad Oudshoorn, Paul de Bruijn, Thea ter Veld en Lo-
wie van Nieuwenhoven. 

 Het college van burgemeester en wethouders werd vertegenwoordigd door wethouder Marcel Bos. 
Namens de politieke partijen waren aanwezig: dhr. B. Polpe (PvdA), dhr. B. Leistra (Christen Unie), 
dhr. Wolter Slager (WijLokaal), mw. Jennie Dolsma (WijLokaal), dhr. H. Vos (Groen Links) en dhr. E. van 
Tellingen (VVD). 

 De presentielijst is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 
 Vergaderstukken zijn niet aan de leden toegestuurd, maar waren via de dorpswebsite in de weken 

voor de vergadering gepubliceerd. Een uitdraai van de agenda was per persoon beschikbaar en werd 
behandeld met een PowerPoint presentatie als onderbouwing. 

 
 
1. OPENING VOORZITTER 
In zijn openingswoord verwelkomt de voorzitter de aanwezigen en in het bijzonder wethouder Marcel Bos 
als vertegenwoordiger van het College en de aanwezige fractievertegenwoordigers van de politieke partijen.  
Er wordt een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het recente overlijden van Henk Schurer, 
Antoon Brouwer, Koert de Boer en Theunis Kastelein. 
       
 
2. ALGEMEEN 
2.1. Bericht van verhindering. 
Er is bericht van verhindering binnengekomen van de fractie van Ooststellingwerfs Belang.    
 
2.2. Mededelingen. 
Geen mededelingen. 
 
2.3. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. VERENIGINGSZAKEN 
3.1. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 maart 2019.    
Ongewijzigd goedgekeurd. 
        
3.2. Jaaroverzicht secretaris over 2019. 
Ongewijzigd goedgekeurd. 
        
3.3. Financieel jaaroverzicht 2019 en de begroting 2020. 
Het financieel overzicht 2019 en de begroting 2020 zijn op 5 sheets in de PPT presentatie opgenomen en 
worden door penningmeester Paul de Bruijn toegelicht. In de stukken zijn ook de financiële gegevens inz. 
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het Else Blattien verwerkt. Uit de zaal worden geen vragen gesteld over de presentatie. De jaarstukken 2019 
en de begroting 2020 zijn daarmee goedgekeurd.  
 
 
4. COMMISSIES 
4.1. Verslag Kascommissie over controles 2019.   
Commissieleden Jaap den Dulk en Bertha Middendorp hebben samen de administratie van PBET 
gecontroleerd en in orde bevonden en dat schriftelijk aan het bestuur gemeld. Jaap den Dulk licht e.e.a. 
kort toe en stelt de vergadering voor om de penningmeester te dechargeren. Dat advies wordt door de 
vergadering overgenomen.  
  
4.2. Benoeming Kascommissie t.b.v. controle over 2020. 
Roelof Brouwer heeft er 2 jaar als lid van de Kascontrolecommissie opzitten en is daardoor aftredend. Zijn 
plaats in de kascontrolecommissie wordt overgenomen door Bertus Plender. 
 
4.3. Jaaroverzicht/toelichting 2019 door Feestcommissie. 
Namens de Feestcommissie brengt commissielid Thijs van Buuren verslag uit. De in 2019 door de 
feestcommissie georganiseerde activiteiten zijn de viering van koningsdag, de garageverkoop en het 
oktoberfeest. Thijs van Buuren deelt verder mee dat Wiesje van den Berg is gestopt als lid van de 
feestcommissie en dat haar plaats in de commissie is overgenomen door Dick Wilbrink. 
  
4.4 Jaaroverzicht/toelichting 2019 door redactie Else Blattien.   
Namens de redactie van het Else Blattien kijkt hoofdredacteur Bertha Middendorp terug op het eerste jaar 
van de nieuwe redactie. Zij bedankt de leden voor hun bijdrage aan het Else Blattien en spreekt haar 
bewondering uit voor het werk dat Hendrik Betten verrichtte in de jaren waarin hij als redacteur actief was.   
     
 
5. DORPSAGENDA’S 2019 EN 2020   
Door het bestuur van Plaatselijk Belang is de dorpsagenda van 2019 geëvalueerd en is een nieuwe 
dorpsagenda voor 2020 vastgesteld. Beide documenten zijn via de website beschikbaar. Een aantal zaken uit 
de dorpsagenda’s 2019 en 2020 worden gezamenlijk gepresenteerd door voorzitter Arno Goettsch en 
bestuurslid Thea ter Veld.  Dat zijn:   

 ’t Else Blattien                                                                                                                                                       
In 2019 heeft PBET zich ingezet om het Else Blattien voor het dorp Elsloo te behouden. Er is op dit 
moment een redactie van vier personen. 

 Duurzaamheidsweekend                                                                                                                                    
In 2019 organiseerde een werkgroep waarin PBET participeerde een duurzaamheidsweekend met 
een ruilmarkt, de plaatsing van symbolische blikvangers en een optreden van theatergroep de Vuil-
nismannen. 

 De jeugdraad                                                                                                                                                        
In 2019 heeft PBET een jeugdraad opgericht die uit 5 jonge dorpsbewoners bestaat. De jeugdraad 
geeft het bestuur van PBET gevraagd en ongevraagd advies en hun opmerkingen zijn in de dorps-
agenda 2020 opgenomen. Mees van den Berg voert namens de jeugdraad het woord. Aandachts-
punten: kantine bij het sportveld, huisvesting en openbaar vervoer. Wethouder M. Bos licht de situ-
atie toe m.b.t. de concessie openbaar vervoer voor de periode 2022-2032 en constateert een ver-
schraling van het openbaar vervoer aanbod. De Gemeente gaat zelf een zienswijze indienen op het 
concept programma van eisen. Ook de andere door Mees van den Berg genoemde aandachtspun-
ten vindt hij van groot belang.   

 Verwelkoming nieuwe leden                                                                                                                              
In 2019 heeft PBET de verwelkoming van nieuwe inwoners van Elsloo structureel opgepakt. Alle 
nieuwe bewoners worden bezocht en ontvangen een welkomstattentie. 

 Verenigingsoverleg                                                                                                                                               
In 2020 organiseert PBET een overlegavond met alle verenigingen in het dorp. 
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 ’t Ni’je Brinkje                                                                                                                                                     
Een subsidie aanvraag bij het Fonds voor een facelift van de omgeving van het beeld Door en Voor 
is afgewezen. In 2020 doet PBET een nieuwe poging.   

 Glasvezelkabel                                                                                                                                                 
PBET is voorstander van de beschikbaarheid van glasvezelkabel op alle adressen in ons dorp en zal 
daar waar mogelijk die initiatieven ondersteunen. 

 75 jaar vrijheid                                                                                                                                                 
PBET denkt na over een manier waarop stilgestaan kan worden bij de herdenking van 75 jaar vrij-
heid. 

 bestuur mutaties in 2021                                                                                                                                    
In 2021 zijn 2 van de 5 bestuursleden van PBET aftredend en niet herkiesbaar. Vooruitlopend 
hierop biedt het bestuur van PBET dorpsbewoners de kans om bij een vergadering van PBET aan te 
schuiven om zo kennis te maken met een bestuursfunctie.  

 Het rapport ‘Het kan verkeren…. ook in Elsloo’                                                                                           
Het rapport dat door PBET is gemaakt naar aanleiding van een in 2019 georganiseerde avond over 
verkeersveiligheid in Elsloo wordt aan Wethouder Bos en de aanwezige fractieleden van politieke 
partijen overhandigd. 

 
 
6. RONDVRAAG 

 Anneke Bos informeert naar de situatie en de gevolgen van de overgang van 4G naar 5G. Situatie 
wordt door Arno Goettsch toegelicht. 

 Willem Veurman vraagt aandacht voor de dorpsactiviteiten door Odistennis en de SVAE ter gele-
genheid van Nldoet op zaterdag 14 maart. Vrijwilligers zijn om 9.00 uur welkom.    

 Hannah Jansen wijst er op dat wellicht nog niet iedereen de presentielijst heeft getekend. Ontbre-
kende namen worden genoteerd. 

 Henk Eggen vraagt om meer aandacht voor het toerisme in Elsloo. Wordt genoteerd. 
 Cor Everdink meldt dat hij de reactie van Plaatselijk Belang op de ongerustheid bij veel burgers in 

onze Gemeente als vrij mager heeft ervaren en betreurt. Reactie Wethouder M. Bos: het onderwerp 
straling 5G wordt door de Gemeente opgepakt in het kader van de omgevingsvisie. 

 Jan Roelof Betten meldt dat PBET de impact van de plannen van een face lift van de omgeving van 
standbeeld Door en Voor niet moet overschatten en noemt de mogelijkheid om dat zelf zonder 
subsidie te doen. Waarvan akte. 

 Thijs van Buuren meldt de gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt van de Donkere Weg en de 
Riete.       

 Thijs van Buuren vraagt zich af wat er met de blikvangers is gebeurd die gebruikt zijn tijdens het 
duurzaamheidsweekend in 2019.  Antwoord: zijn opgeslagen voor nieuwe initiatieven. 

 Stefan de Boer: heeft zich gestoord aan het niet te verdedigen verschil in de prijs van de aanleg van 
glasvezelkabel in de witte gebieden (1.500,-) en in de grijze gebieden (250,-) Antwoord Arno 
Goettsch: het is het gevolg van marktwerking inzake een onderwerp waarin PBET geen partij is. 

 Nelly Bosman: Stoort zich als nieuwe bewoonster aan de bijzonder slechte ontvangst van het mo-
biele telefoonsignaal. Is daar echt niets aan te doen? Thuiswerken is daardoor problematisch. Ant-
woord A. Goettsch: de beste provider is m.i. T-Mobile. 

 
 
7. SLUITING 
Om 21.15 sluit voorzitter Arno Goettsch de vergadering.   
 
 
 
PAUZE 
 
PRESENTATIE BOER JARING BRUNIA 
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Na een korte pauze verzorgt Boer Jaring Brunia uit 
Raerd een presentatie over zijn bedrijf. Ter 
inleiding van die presentatie heeft PBET in de 
weken voor de ALV een quizje gehouden om de 
kennis van onze leden over agrarische zaken te 

testen.  Boer Brunia blijkt een bevlogen verteller die uitlegt hoe hij met oog 
voor diverse aspecten van zijn bedrijfsvoering (bemesting/dierenwelzijn etc.) een goed werkend 
verdienmodel heeft gerealiseerd. Zijn aanpak is in balans met de natuur en zijn koeien en kalveren kunnen 
het hele jaar kiezen of zij binnen of buiten willen zijn.  
 
 
 


