PLAATSELIJK BELANG
ELSLOO EN TRONDE
ALV 9 juni 2021
Secretariaat: M.Lommers Eikenhorst 6 8424 ST Elsloo (fr.)

tel: 06-3097263

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

1. Opening
Voorzitter Arno Goettsch opent deze bijzondere schriftelijke ALV. Alleen de bestuursleden zijn
aanwezig.
Het secretariaat heeft 22 geldige stembriefjes ontvangen.
2. Akkoordverklaring
Een ieder is akkoord gegaan om in deze uitzonderlijke situatie te stemmen via digitale
ondersteuning.
3. Financieel Verslag
De leden hebben een staat van baten en lasten ontvangen. Het batig saldo wordt toegevoegd aan
de reserves.
Al de gestemde leden zijn akkoord met dit overzicht en met het voorstel. Een enkele vraag op dit
gebied komt terug in de rondvraag.
Penningmeester P de Bruijn wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
4. Verslag kascontrolecommissie inz. controles over 2020
Van de kascontrolecommissie is een schriftelijk verslag binnengekomen. Door de commissie is de
administratie van de PBET en de Commissie ’t Else Blattien gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op advies van de kascontrolecommissie wordt de penningmeester gedechargeerd. De voorzitter
bedankt ,op deze manier, de niet aanwezige leden voor hun controlewerkzaamheden.
De gestemde leden zijn schriftelijk akkoord gegaan.
5. Jaaroverzicht secretaris over 2020.
Inhoudelijk en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Ook ten aanzien van dit punt zijn de
gestemde leden akkoord, het verslag wordt goedgekeurd en daarmee het bestuur gedechargeerd
voor het gevoerde beleid.
Secretaris A. Oudshoorn wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
6. Bestuursverkiezing
A. Oudshoorn, P. de Bruijn en A. Goettsch treden volgens rooster af. T. ter Veld heeft te kennen
gegeven terug te willen treden uit het bestuur. A. Goettsch is herkiesbaar, voor de andere
vacatures stelt het bestuur 3 kandidaten voor: Tessa Nijsen, Marian Lommers en René Slager.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen.
Bij acclamatie zijn de voorgestelde kandidaten benoemd
A. Goettsch feliciteert hen en wenst hen veel succes.
Er wordt op een later moment informeel afscheid van de afgetreden bestuursleden genomen.
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7. Rondvraag
T. van Buuren.
De reservering voor het “bushokje”is breder geworden. Het heet nu “dorpsmeubilair. Klopt dit?
Dit klopt. Het is breder gemaakt omdat aan het oorspronkelijke doel geen uitvoering kon worden
gegeven.
Komt de afrekening van de feestcommissie nog?
De gemaakte kosten zijn gedeclareerd en verwerkt in de balans. De feestcommissie wordt apart
geïnformeerd.
H. Betten.
Hoe staat het met een nieuw ontwerp bestemmingsplan in Elsloo.
Er is geen nieuw bestemmingsplan.
De communicatie van de glasvezelaanleg in het centrum van Elsloo kan niet de
hoogste schoonheidsprijs krijgen. De aanbieder verbindt telkens de Plaatselijke
Belangen in de dorpen er aan vast. In hoeverre is PB Elsloo daar bij betrokken.
PB is niet actief betrokken bij de aanleg. Heeft alleen gefaciliteerd en informatie doorgegeven.
Binnenkort wordt de glasvezel kabel gelegd. Wordt dan tegelijkertijd de trottoirs, die toch open
moeten weer netjes gelegd. In hoeverre heeft PB Elsloo met de gemeente Ooststellingwerf hierover
overleg gehad.
PB gaat een bericht doen naar de dorpencoördinator.
Hoe staat het met de hervorming van de eerdere handwijzers(of te wel de door PB
zo genoemde vingerpalen die door baldadigheid op sommige plaatsen onvolledig zijn.
De eerstkomende dorpsschouw in juli 2021 zal PB deze zgn. vingerpalen beoordelen.
Blijft de dorpsvisie c.q. agenda zoals een paar jaar geleden is gepresenteerd?
Dit onderwerp wordt in het tweede deel van onze ALV, najaar2021, geagendeerd. Hij wordt in het
bestuur geactualiseerd.
6. SLUITING
Afsluiting 20.45 uur
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