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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde  
Jaarverslag secretaris over 2022 
 
 

 
Algemeen 
Een jaarlijks terugkerend agendapunt op onze Algemene Leden Vergadering is het 
jaarverslag van de secretaris. In dat verslag wordt vooral teruggekeken op de zaken waar 
PBET zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet.  
 Behalve via onze jaarlijkse ALV probeert het bestuur van PBET dorpsbewoners ook op de 
hoogte te houden van dorpse aangelegenheden via onze maandelijkse bijdrage aan het Else 
Blattien. 
Natuurlijk is er ook buiten de grenzen van ons dorp genoeg ander nieuws dat aandacht 
vraagt, maar de vereniging PBET beperkt zich grotendeels tot de leefbaarheid van ons eigen 
dorp.  
Dit wil niet zeggen dat PBET niet verder kijkt dan ons eigen dorp. 
Zo zijn natuurlijk ook onze contacten met de gemeente Ooststellingwerf van wezenlijk 
belang. 
 
De vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde  
PBET is nog steeds grootste vereniging van Elsloo. Op 31 december 2022 hadden we 200 
leden ,dit zijn 9 leden minder ten opzichte van 2021. 
De contributie bedroeg al jaren € 5,- per jaar. In 2022 is echter op onze ALV besloten deze te 
verhogen met € 1,-. Voor € 6,- per jaar bent u dus lid van onze vereniging. 
Eind 2022 heeft Peter Brusmann, onze subsidieadviseur aangegeven te willen stoppen met 
zijn werkzaamheden. Wij bedanken Peter voor zijn inzet 
Wij hebben een opvolger gezocht. Bettie Veurman heeft aangegeven zijn taak te willen 
overnemen. 
 Zoals bekend beschikt PBET over een dorpsagenda die ook dit jaar weer is geactualiseerd en 
wordt toegelicht op deze ALV. 
Het bestuur heeft in 2022 besloten een nieuw administratieprogramma aan te schaffen. We 
hebben gekozen voor het softwareprogramma Conscribo. Een online 
boekhoudpakket,ledenadministratie en mailingprogramma dat één geheel vormt. 
Dit geeft vele mogelijkheden waar we uiterst tevreden over zijn. 
 
Bestuurs-, leden-, en overige vergaderingen  
Ook dit jaar vergaderde het bestuur met uitzondering van de zomerperiode maandelijks op 
de 2de dinsdag van de maand. Als vergaderplek maken we nog altijd gebruik van het 
Praothuus. Heeft u een vraag of een onderwerp voor PBET neem dan contact met ons op. 
Ook bestaat er altijd de mogelijkheid om uw punt/vraag op een overleg toe te lichten. 
In maart 2022 was onze jaarlijkse ALV. Hier waren 41 leden aanwezig. Na afloop van de 
vergadering gaf Luca Spin een inspirerende lezing over Sport en Bewegen. 
Dit jaar vond ook een overleg plaats met de diverse buurtverenigingen. 
 
Het overleg met de gemeente en de overige plaatselijk belang besturen werd, na de 
Coronaperiode, weer voorzichtig aan opgestart. 
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In november ontvingen we de dorpencoördinator en de verantwoordelijke voor het 
wijkbeheer. Dit is een jaarlijks overleg wat gaat over praktische en vaak uitvoerende zaken 
zoals onderhoud van publieke eigendommen, het verkeersproject “Het kan verkeren ook in 
Elsloo” kwam daar ook aan de orde. Van dat laatste project hebben we vastgesteld, dat een 
aantal zaken inmiddels zijn uitgevoerd, zoals de 30km in de bebouwde kom,de 
waarschuwingsborden bij de kruising Riete-Bûtenweg en de verkeersremmende 
maatregelen aan de Kloosterweg. 
Alleen de gevaarlijke situatie kruising aan de Riete is nog niet opgelost. 
 
Ook in 2022 werd door de gemeente de collegebezoeken aan alle verschillende dorpen weer 
opgepakt. PBET heeft op 16 december bezoek gehad van het voltallige college.  
Onderwerpen die daar uitgebreid aan bod kwamen waren o.a verkeersveiligheid, de 
gevaarlijke situatie bij de school,de woonenquête en de nota openbaar vervoer Friesland. 
Het werd als een zinvol en positief gesprek ervaren wat nog een concreet vervolg krijgt.  
In november organiseerden wij tijdens “Bij PB op de koffie”een Energiemarkt. Het was een 
goed bezochte bijeenkomst waar ook verschillende ondernemers en de gemeente bij 
aanwezig waren.  
 
Else Blattien, dorpswebsite en facebook 
Via onze bijdrage aan het Else Blattien, houden wij u, maandelijks, op de hoogte van actueel 
nieuws, activiteiten of bijzonderheden in en om ons dorp. 
Ook onze eigen dorpswebsite en ons facebook account houden we actueel. De Facebook 
pagina wordt beheerd door Bertha Middendorp en Anja Reuvers, waarvoor hartelijk dank. 
In 2023 bestaat ‘t Else Blattien 60 jaar. Een mijlpaal waar we ontzettend trots op zijn. Om 
hier op een passende wijze aandacht aan te besteden is er dit jaar o.a een beroep gedaan op 
“Het Fonds” en zijn andere bedrijven/ instanties aangeschreven  voor een financiële 
bijdrage.  
In november 2022 heeft de redactie een bedrag van € 3000,- ontvangen van “Het Fonds” dit 
bedrag werd symbolisch overhandigd door Wethouder Esther Verhagen. 
 
Bewoners en activiteiten PBET over 2022 
Het aantal inwoners van Elsloo op 31 december 2022 bedroeg 676. Zoals u al in ’t Else 
Blattien heeft kunnen lezen zijn dit minder inwoners ten opzichte van 2021. 
Nieuwe bewoners werden bezocht door bestuursleden van PBET en welkom geheten in het 
dorp. Ze ontvingen dan ook wederom een set kennismakingskaarten van de bedrijven/ 
verenigingen in Elsloo. Deze set met kennismakingskaarten is dit jaar 
vernieuwd/geactualiseerd. 
 
De woningmarkt in Nederland was in 2022 oververhit. De prijzen stegen snel en woningen 
waren vaak al verkocht voor ze op de markt verschenen. Ook in Elsloo was dit zeker te 
merken. 
In het najaar van 2022 heeft PBET samen met de Vesuviusclub een woonenquête verspreid 
in Elsloo. Alle inwoners ontvingen het verzoek om deze enquête in te vullen. Het doel van de 
enquête was inzicht verkrijgen in de behoeftes en wensen van de inwoners. In november 
werd de uitslag tijdens “Bij PB op de koffie”reeds globaal gepresenteerd. Een en ander krijgt 
nog een vervolg. 
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Het verenigingsleven blijft altijd een belangrijke basis voor de leefbaarheid van ons dorp. Dit 
jaar kon er gelukkig weer worden gestart dooralle verenigingen. Zo heeft oa. de opgestarte 
werkgroep Elser Sport en Fit dit jaar een aantal mooie activiteiten georganiseerd. 
Maar ook andere verenigingen organiseerden weer hun regelmatige activiteiten en 
bijeenkomsten. Zo blijft Elsloo levendig en actief. 
De Vesuvius club heeft dit jaar eindelijk weer na 4 jaar een tentfeest kunnen organiseren. Dit 
was een grandioos succes met veel verschillende activiteiten. Zo werd o.a een middag voor 
ouderen georganiseerd . Dit initiatief werd geweldig positief en enthousiast ontvangen. 
De Vesuviusclub zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van het dorp o.a door het 
organiseren van verschillende activiteiten voor jong en oud. 
PBET kan deze inbreng erg waarderen en wil hen op een toepasselijke manier bedanken. Dit 
jaar is dan ook bedacht om vanaf 2023 alle komborden te voorzien van de toevoeging 
“Vesuviusdorp”. 
 
Project Voor en Door 
Dit project werd in het voorjaar van 2002 afgerond en officieel geopend tijdens het 
dorpsfeest . Er was een prijsvraag uitgeschreven voor een passende naam . Deze prijsvraag 
werd gewonnen door Hendrik Betten en Bertha Middendorp.  
De naam van het plantsoen werd Ni'je Brink. 
 
Vooruitblik 2023  
Kijk als u geïnteresseerd bent in de plannen van PBET. Tijdens de ALV op 22 maart 
presenteren wij ons werkplan. Uw input is van harte welkom.  

 
Elsloo, februari 2023  

 
 
 
 
 


