
PIAATSELIIK BEI"I.NG ELSLOO EN TRONDE

AG EN DA ALG EM EN E LEDENVERGAD E RI N G

Woensdag 23 maart 2022

Dorpshuisr/Restaurant 't Anker te Elsloo

Aanvang:20.00 uur.

1. OPENING VOORZITTER

2. ATGEMEEN

2.1. Bericht van verhindering.
2.2. Mededelingen.
2.3. Vaststellen agenda.

3. VERENIGINGSZAKEN

3.1. Notulen Algemene ledenvergadering 05-L0-2OZL. Ter inzage op de websíte: 2 weken voorafgaand aan de ALV
3.2. Jaaroverzicht secretaris over ZO2l.Ter inzage op de wehsite: 2 weken voorafgaand aan de ALV
3.3. FinancieeljaaroverzichtZAZL en de begroting2O22. Ter inzage tijdens de ALV .

3.4 Contributie verhoging PBET en EB .

4. COMMISSIES

4.1. Verslag Kascommissie over controles inz.202L.
4.2. Jaaroverzicht/toelichting 2021 door de Feestcommissie.
4.3. Jaaroverzicht/toelichting 2O2L door de redactie van het Else Blattien.

5. Werkplan PBET

5.1.Werkplan2022

5. BESTUURSMUTATIES.

6.L. Aftredend en herkiesbaar: Lowie van Nieuwenhoven

7. RONDVRAAG

8. StUtTtNG

PAUZE

Na een korte pauze verzorgt Luca §pin een presentatie over Sport en BeweFen.



PLAATSELIJK BELANG
ELSLOO EN TRONDE

Secretariaat: M. Lommers Eikenhorst 6 8424 ST Elsloo tel:06-30972635 e-mail: plaatseliikbelanoelsloo@qmail.com

Notulen Algemene Ledenvergadering Ploatseliik Belang Elsloo en Tronde woensddg 6 oktober 2027

1. OPENING VOORZITTER

1 . De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij benadrukt dat dít een bijzonder jaar
. is geweest.De ALV is dit jaar in twee delen gesplitst. ln verband met de Corona maatrege-

len, werd dit voorjaar een deelvan de ALV schriftelijk afgehandeld. Zo zijn de volgende
punten op de schriftelijke ALV van 9 juní al goedgekeurd door de leden:

Akkoord schriftelijk stemmen, Financieel verslag, Verslag kascommissie, het

Jaarverslag van de secretarís en de Bestuursverkiezing.

2. ALGEMEEN

2.7. Bericht van verhindering.
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: Hendrik Betten, Andre lJspeert, Thea en Rob
Bouwman, Bertha Middendorp, Janneke en Martin Haveman, Nanny Hagedoorn en Wiesje v. d.
Berg.

Op de presentielijst staan 26 aanwezigen

2.2. Mededelingen.
Geen mededelingen.

2.3. Vaststelle n age ndo.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. VERENIGINGSZAKEN

3.7. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 maart 2020
Ongewijzi gd goedgekeu rd.

Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021
Ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Kees Koopstro informeert naar de diverse richtingaanwijzers in en rondom het dorp.
Er is ln juni een Dorpsschouw geweest. Kapotte aanwijzers zijn weggehaald of gemeld bij de
gemeente.
De gemeente heeft besloten om destijds nieuwe borden te plaatsen. Hierdoor staat het soms
dubbel vermeld. De borden staan er echter goed bíj en besloten is het zo te laten.
Wim Veurmon. Vraagt of de borden onder supervisie staan van de gemeente. De borden zijn door
de gemeente geplaatst en fouten zijn gemeld. Men gaf aan dit tzt mee te nernen.

1.



Henk Eggen Geeft aan dat het om meerdere borden gaat. Er is voor plaatsing geen overleg met de
dorpen geweest.

4. COMMTSSTES

4.7. Benoeming nieuwe leden voor de kascommissie.
De kascontrole heeft al in het voorjaar plaatsgevonden. Er moeten 2 nieuwe leden worden
aangesteld.
Bertus Plender was reserve. Henk Eggen en Sander de Boer bieden zich aan als nieuwe leden.
Daarmee bestaat de kascontrolecommissie uit Bertus Plende6 Sander de Boer en Henk
Eggen( reserve).
Bertus stopt over 2 jaar en Sander het jaar daarop, hierdoor voorkomen we dat er steeds 2 leden
tegelijk aftreden.
4. 2. J aa rov e rz i cht/toe I i c hti ng 2A 2A doo r Fee stcom m i ssi e.

Namens de Feestcommissie brengt commissielid Thijs van Buuren verslag uit. 2020 was een
"bruisend jaar" Op 22 februari was er een kroeg/ pubquiz in het Anker. De overige door de
feestcom missie georga n iseerde a ctiviteiten zij n a I len gea nnu leerd.
4.3 Jaaroverzicht/taelichting 2A20 door redactie Else Blattien.
Namens de redactie van het Else Blattien kijkt hoofdredacteur Dick Wilbrink terug op 2020
Het Else Blattien heeft dat jaar een wijziging doorstaan. De kleur is gewijzigd en later in het jaar is
ook het uiterlijk veranderd. Het totale uiterlijk ziet er goed en professioneel uit.
Financieel gezien staat het Else Blattien er goed voor. De contributie wordt voor 2022 niet
verhoogd.
Tot en met april bestond de redactie uit 4 leden. ln dat jaar komen Janneke Haverman en Thea
Groote de redactie versterken.ln oktober is Nanny Hagedoorn aftredend en stopt zij als redactielid.

s. DoRPSAGEN DA 2O2O l202t
Door voorzitter geeft een terugblik over 2020.
Er is een enquëte geweest over de manier waarop nieuws werd gebruikt. Op basis daarvan werd
besloten de website te vernieuwen. De vernieuwde website is tijdens Elsloo Herleeft
gepresenteerd.
De agenda is prominenter aanwezig. Deze wordt door een redactielid van het Else Blattien actueel
gehouden.
Als men iets organiseert meld het dan aan via het e-mailadres op de website.

Door Corona zijn ook een aantal zaken niet doorgegaan. Zo konden activiteiten rondomT5 jaar
oorlog niet doorgaan en ook het bezoeken van nieuwe inwoners kwam op een laag pítje te staan.
Dit laatste is nu weer opgestart. Het blijft echter moeilijk om goed zicht te hebben op mensen die
verhuizen of komen wonen in het dorp. We hopen ook dat de buurtvertegenwoordigers hier alert
in z'ljn en dit melden.

Er is digitaal contact geweest met de jeugdraad en binnenkort volgt opnieuw een overleg met hen.
Binnen de jeugdraad is een wisseling geweest van leden.
Lisa Roeks is gestopt en lris Kastelein is benoemd als lid.
De jeugdraad heeft afgelopen jaar diverse digitale activiteiten georganiseerd.



Project Nije Brink. Rene Slager heeft de taak van projectbegeleider overgenomen. Het project is

inmiddels in de eindfase. We hopen dit eind ZAZLt.e kunnen beëindigen .ln2O22 zal het feestel'ljk
worden onthuld.
Voor de naam is een prijsvraag uitgezet.
Het onderhoud wordt door de MOP gedaan.
Kees Koopstra vraagt of er namen bij het beeld komen.
Wellicht kan hij dit navragen aan de Vesuviusclub, zij hebben het beeld geschonken.

De aanleg van de glasvezel loopt. Het proces duurt lang er is in 2019 al gestart met de toelichting
en de aanleg in de buitengebieden.

Het rapport "Het kan verkeren"is vorig jaar overhandigd aan wethouder Marcel Bos.
lnmiddels is er een nieuwe deklaag op de weg gelegd in de Eikenhorst
30 en 60 km zijn ingevoerd in en rondom Elsloo
Aad Oudshoorn geeft aan dat dit laatste de meest ingrijpende wijziging is geweest en het ís mooi
dat het rapport heeft gemaakt dat dit is gerealíseerd.
De samenwerking met de gemeente wordt als prettig ervaren
Sander de Boer
Het fíetspad bij hen is een gevaarlijke situatie.Zou goed zijn als hier iets aan wordt verbeterd.
Dit is wel gemeld in het rappCIrt maar daarvoor waren ingrijpende stappen nodig.
Wim Vuurmon benadrukt de slechte situatie rondom de school. Het fietspad zou doorgetrokken
moeten worden en er zou een harde afscheiding rnoeten komen ipv de grote beukenhaag
Annemariike Smff. De kruising Rieteweg/ Bttenweg is ook voor voetgangers erg gevaarlijk
We zullen dit aan blijven kaarten bij de gemeente.
Ook op de Hoofdweg wordt ondanks de 60 km borden te hard gereden
Het bestuur blijft hierover in contact met de gemeente.

De ontstane vacatures binnen het bestuur zijn inmiddels opgevuld
De oude bestuursleden worden door de voorzÍtter bedankt voor hun inzet voor het dorp. Zij
ontvangen bloemen en een fles wijn
Vervolgens blikt Aad Oudshoorn terug op 10 jaar bestuurslid.
Ook Paul de Bruijn bedankt een ieder voor de fijne samenwerking.

Dorpsagenda ZOZL
Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners van Elsloo is tijdens Elsloo
Herleeft gevraagd prioriteiten en wensen aan te geven.
Op basis van deze reacties is er een Top 3 samengesteld.

L. Wonen. Er is behoefte aan oa starterwoningen. Dit kwam ook uit het overleg met de
jeugdraad

naar voren. Men ziet graag dat de jeugd in Elsloo blijft wonen.
Binnen het bestuur is ook de situatie van de Melkfabriek aan bod geweest. Binnenkort
hebben we
overleg met PB Boijl. De melk fabriek staat nl op het grensgebied.

2. School en onderwijs. We zijn blij dat de school er is en het wordt belangrijk gevonden
deze ook te behouden. Belangrijk hiervoor is dat jonge gezinnen in Elsloo komen wonen.

3. Omgeving. Dit is een breed punt. Het bestuur mist hierin de concrete punten. Wat wil en
vind men op dit vlak, waar denkt men aan. De omgeving is mooi en heeft veelte bieden.
Voorzieningen zijn ook belangrijk.



Vanavond is er daarom ook gekozen om, na de pauze aandachtte besteden aan recreatie
en toerisme in Elsloo.

5. RONDVRAAG

o Neíly Botman. Vraagt of er al eens gesproken is met de gemeente over de situatie van de
melkfabriek? Goed om dit al in een vroeg stadium te doen. De voorzitter geeft aan dat er
volgende week een overleg met PB Boijl is. De melkfabriek is niet van de gemeente, PB wil
zeker iets richting de gemeente doen. Het I'ljkt ons goed om eerst met de diverse PB bestu-
ren te bespreken. Samen sta je tenslotte sterker

o This von Buuren Bij de melkfabriek is een schoorsteen verhoogd. ls bekend wat dit is? Hoe
staat het met de rnast in Zargvlied? Waarschijnlijk zal dit onderhoud ziin, is echter niet ge-
heel duidelijk. Er is niets bekend over de mast in Zorgvlied.

7. SLUITING

Om 21.45 sluit voorzitter Arno Goettsch de vergadering.

PAUZE

PRESENTATIE Recreatie en Toerisme door lngrid Mascini



Algemeen
Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET)

is het jaarverslag van de secretaris een vast agendapunt. ln dat verslag wordt vooral
teruggekeken cp de zaken waar PBET zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet.

De vereniging Plaatseliik Belang Elsloo en Tronde
PBET is de grootste vereniging van Elsloo en had 209 leden per 31 december 2A21. De
contributie bedraagt al jaren € 5,- per jaar.
PBET heeft een bestuur van 5 leden. Het bestuur is in 2021" maandelijks bij elkaar geweest,
behalve in de zomermaanden. Er werd i.v.m. Covidlg regelmatig digitaal vergaderd.
Het overleg met de vijf Molendorpen en het OP0-overleg werden dit jaar i.v.m. Covidlg
geannuleerd.
PBET beschikt over een dorpsagenda die periodiek wordt geactualiseerd. Jaarlijks licht PBET

uit de dorpsagenda een aantal speerpunten toe. lt.rr2A2L is de opzet van deze dorpsagenda
geëvalueerd en geactualiseerd en gewijzigd in opzet. Dit is een agendapunt op onze ALV van
maart 2022.

De Algemene Leden Vergodering
ln 202L hadden we i.v.m. Covid19 een iets gewijzigde ALV. Door de toenmalige
coronamaatregelen was het namelijk niet mogelijk om fysiek een vergadering te
organiseren. Toch waren er een paar zaken, die geregeld moesten worden, zoals het
goedkeuren van de jaarrekeningen en de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. Statutair
moet onze ALV voor 30 juni plaatsvinden.
De ALV werd daarom in twee delen gesplitst. Op 9 juni vond het eerste deel van de ALV
plaats, zonder de aanwezigheid van de leden. Voorafgaand aan dit deel van de ALV hadden
alle leden schriftelijk stukken ontvangen over de financiën en de nieuwe bestuursleden.Zij
konden hier hun akkoord op geven. Er werd door de leden ingestemd met de yaststelling van
het financieel en secretarieel jaarverslag. Ook de kascommissie was akkoord en de nieuwe
bestuursleden werden benoemd.
Op 6 okober vond het tweede deel van de ALV plaats. Deze kon gelukkig wel fysiek
plaatsvinden in het Anker. Er werd toen afscheid genomen van drie bestuursleden: secretaris
Aad Oudshoorn, penningmeester Paul de Bruijn en bestuurslid Thea ter Veld. Zij werden
bedankt voor hun inzet en ontvingen een attentie.
Na de pauze was er een gastspreker. Dit keer was lngrid Mascini uitgenodigd . Zij is werkzaam
als toeristisch regisseur in Zuid Oost Frlesland en bij de Stichting Weldadig Oord in
Frederiksoord.Zij gaf een presentatie over de impact en het economische belang van
toerisme in onze regio. Na deze presentatie was er ruimte voor recreatie ondernemers om
iets over hun bedrijf te vertellen.
Het was een zinvolle en goed bezochte avond. Na afloop was er sínds lange tijd weer de
mogelijkheid om, onder genot van een drankje na te praten met elkaar. Iets wat als zeer
welkom werd ervaren.



Else Blattien, dorpswebsite en facebook
Via onze maandelijkse bijdrage aan het Else Blattien, onze eigen dorpswebsite en onze
facebook account informeert PBET haar leden, de inwoners van Elsloo en andere
geïnteresseerden over alle zaken.
Medio 2O2lkreegde dorpswebsite een nieuw jasje en de facebookpagina werd ook
opnieuw opgezet, hierdoor werd de website interactiever. De lay-out werd gemoderniseerd
en activiteiten kregen een prominentere plek. Zo is er een nieuwe evenementenkalender
toegevoegd.

Bewoners en verenigingen
Het aantal inwoners van Elsloo steeg in 2022van 684 naar 689. Voor het zevende jaar op rij
steeg het aantal inwoners van Elsloo.

Er staan weinig of geen woningen te koop of te huur. Als een woning vrijkomt, is de
overdracht vaak ook spoedig gerealiseerd. De nieuwe wíjk 'Het Kloosterheerd' ís grotendeels
gereed en nieuwe inwoners werden welkom geheten door PBET.

Nieuwe bewoners worden bezocht door bestuursleden van PBET en welkom geheten in het
dorp. Dit jaar is dit echter enigszins vertraagd gedaan omdat er door corona beperkingen
waren in contacten. Dit ís wel weer opgepakt. Aandachtspunt hierin blijft dat PBET niet altijd
op de hoogte is van mutaties van inwoners.

Het verenigingsleven was altijd een belangríjke basis voor de leefbaarheid van een dorp.
Dit jaar lag dit echter grotendeels stil door de corona maatregelen. Deze maakten dat veel
verenigingen hun activiteiten rnoesten staken. Ook zag een enkele vereniging zich
genoodzaakt om hun vereniging op te heffen- Zo is bijvoorbeeld de Volksdansvereniging
opgeheven.
ln de zomerperiode kon door sommige verenigingen weer voorzichtig worden gestart met
de opzet van activiteiten. Zo is in die periode opnieuw leven geblazen in de Jeu de boules
vereniging. Wekelijks kwamen zij bij elkaar om de boules te gooien.

Het in 2020 gestarte project Elsloo Beweegt heeft gelukkig ook in de zomer van 2A2l tal van
activiteiten georganiseerd - Hier werd door de inwoners veelvuldig gebruik van gemaakt.
De coronamaatregels werden halverwege het jaar versoepeld. Onder de naam "Elsloo
Herleefí' is hier toen ruimschoots aandacht aan besteed. Onder dit motto heeft Elsloo in
september het sociale leven weer opgepakt. Op 24 september werd dit gevierd met een
verenigingsmarkt. Alle 20 verenigingen en clubs presenteerden zich d.m.v. demonstraties,
optredens, presentaties, clinics enz. ln de avond was er tijd voor een hapjeldrankje en er
was live muziek. Alle inwoners van Elsloo waren, na een coronacheck welkom. Dit was nodig
omdat deze markt met muziek als evenement werd gezien. Voorafgaand aan deze markt
werd stilgestaan bij de opening van het vernieuwde parkeerterrein achter Het Anker en het
nieuwe schoolpleín. Het was een prachtige en geslaagde dag en dít zorgde voor een goede
saamhorigheid binnen Elsloo.

PBET heeft tijdens deze dag haar nieuwe website gepresenteerd en aan de inwoners werd
gevraagd input te leveren op de belangr'ljkste speerpunten voor het dorp.



Infrastructuur yan Elsloo
ln 2O2t is ook, naar aanleiding van het plan "Het kan verkeren", weer aandacht geweest
voor de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur van ons dorp. De verlaging van de
maximumsnelheid in én buiten de bebouwde kom van Elsloo is ingevoerd. De weg
Eikenhorst ís optísch versmald- Er werden wat bomen op de hoek RietelB0tenweg gekapt
zodat er een beter zicht werd gerealiseerd.
ln het najaar is gestart met de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Elsloo. Het
wachten is nu op de definitieve aansluiting. Waarvan we hopen dat deze in medio 2002
gereed zal zijn.

Project Voor en Door
Ongetwijfeld heeft een ieder mee gekregen dat er hard gewerkt is in 2021aan de
herinrichting van de Nije Brink, het stukje gemeentelijke plantsoen op de hoek vàn de
Frankenaweg. Op dit stukje grond staat het beeld "Voor en Doof dat in 2012 door de

Vesuviusclub aan het dorp is geschonken. Het plantsoen is aantrekkelijker gemaakt, ook is er
een nieuwe bank geplaatst en er wordt beplanting aangelegd. Voor de naam van dit
plantsoen is een prijsvraag uitgezet.

Gemeente Oostellingerwerf
PBET kreeg dit jaar veel verzoeken vanuit de gemeente. Enerzijds om mee te werken aan
projecten, maar ook werd regelmatig gevraagd om onze inwoners via ons platform op de
hoogte te brengen van activiteiten of andere actuele zaken. Hierin bepalen we als PBET wat
aan ons is om te delen, of waar de gemeente zelf de communícatie moet regelen.
Jaarlijks hebben we ook overleg met de dorpen coördinator van de gemeente. ln 2021
hebben we het onder andere gehad over het groenonderhoud in het dorp, de woningnood
en nog wat verkeerspunten uit de rapportage die we ook graag opgelost zien worden. Zo is

de gevaarlijke situatie bij de school weer besproken en hebben we wat oplossingen op
papier gezet en doorgestuurd. We hopen dat dit inZA22 wordt opgepakt.

vooruitblik 2022
Kijk als u geïnteresseerd bent in de plannen van PBET. Tijdens de ALV op 23 maart
presenteren wij ons werkplan. Uw input is van harte welkom.

EIsloo, februari 2022


