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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: M. Lommers Eikenhorst  6 8424 ST Elsloo  tel:06-30972635     e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde woensdag 23 maart  2022 
 

 
 
0. ALGEMENE INFORMATIE 

• Datum: woensdag 23 maart 2022 in ’t Anker. 

• Op de presentielijst staan de namen van 44 aanwezigen, waaronder 5 bestuursleden van Plaatselijk Belang 
Elsloo en Tronde (PBET): Arno Goettsch, Marian Lommers, Rene Slager, Tessa Nijsen en Lowie van Nieuwenho-
ven 

• 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. H. Vos (Groen Links) 
Dhr. N.v.d. Berg en D. v.d. Linden ( LSO)  

• Vergaderstukken zijn niet aan de leden toegestuurd, maar waren via de dorpswebsite in de weken voor de ver-
gadering gepubliceerd. Een uitdraai van de stukken was 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, de aanwezige fractievertegenwoordigers van de politieke partijen, de leden van de 
Jeugdraad en Vesuviusclub uit Elsloo. 
 
2. ALGEMEEN 
2.1. Bericht van verhindering. 
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: Henk en Lutske Eggen, Andre IJspeert, Kees en Gerrie Koopstra, 
R.de Groot( OSB)en Wiesje v. d. Berg. 
 
2.2. Mededelingen. 
Geen mededelingen. 
 
2.3. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. VERENIGINGSZAKEN 
3.1. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2021  
Glasvezelkabel:  in plaats van 2002 moet dit 2022 zijn. 
Verder ongewijzigd goedgekeurd. 
3.2. Jaaroverzicht secretaris over 2018.   
Secretaris M. Lommers geeft een toelichting op het jaaroverzicht.Deze was ook gepubliceerd op de website. 
Inhoudelijk en naar aanleiding van: geen opmerkingen. 
Het jaaroverzicht wordt door de leden goedgekeurd. 
 
 
3.4. Financieel jaaroverzicht 2021 en de begroting 2022. 
Financieel jaaroverzicht 2021, de begroting 2022 en de reserves worden aan de hand van diverse sheets toegelicht 
door penningmeester R. Slager. 
Omdat de begroting een negatief resultaat laat zien wordt voorgesteld om de contributie van PBET per 2022 te 
verhogen van € 5,- naar € 6,- per jaar. De leden gaan hier unaniem mee akkoord. 
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Ook de kosten van het EB stijgen, met name de drukker geeft aan dat de papierkosten stijgen. Het voorstel is om het 
abonnementsgeld  ook met € 1,- te verhogen. Ook hiermee gaan de leden akkoord. 
De verhoging gaat in per 01-01-2023. 
 
 
4. COMMISSIES 
4.1. Verslag kascommissie 
Door de kascommissie heeft de administratie  van PBET en ’t Else Blattien gecontroleerd en in orde bevonden. Sander 
de Boer stelt de vergadering voor om de penningmeester te dechargeren. Dit advies wordt door de vergadering 
overgenomen.  
 
Dit jaar is er binnen de kascommissie niemand aftredend. 
  
4.2. Jaaroverzicht/toelichting 2020 door Feestcommissie. 
Namens de Feestcommissie brengt commissielid Thijs van Buuren verslag uit. Hij geeft aan dat er in 2021 weinig 
“live”activiteiten zijn georganiseerd. Dit jaar waren er dus met name digitale activiteiten zoals: een bingo, en pubquiz. 
Ook werd scrabble georganiseerd. In het hele dorp waren letters verstopt en kon men zo een woord maken. Voor de 
kinderen werd op Koningsdag iets georganiseerd. De feestcommissie heeft mee gewerkt aan Elsloo Herleeft en de 
garageverkoop werd weer georganiseerd. 
  
4.3 Jaaroverzicht/toelichting 2020 door redactie ‘t Else Blattien.  
Namens de redactie van het EB kijkt hoofdredacteur Dick Wilbrink terug op 2021 
Hij geeft aan dat het EB dit jaar is gewijzigd in een ander formaat en omslagkleur. Er is besloten dat elke jaargang een 
andere kleur zoal krijgen. 
Vanwege Corona werden er weinig activiteiten in het EB gepubliceerd.  
Eind 2021 zijn er vaste afspraken met de drukker gemaakt. Helaas bleek later dat de kosten van het papier stijgen. 
Waardoor een contributieverhoging dus noodzakelijk is. 
Het EB bestaat dit jaar 60 jaar. Hier zal aandacht aan worden besteed. 
 
Bertha Middendorp geeft aan te willen stoppen met het bijhouden van de facebook pagina. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij het bestuur of Bertha. 
 
 
5. DORPSAGENDA 2021/2022 
 
Het bestuur geeft een terugblik over 2021 
Project Voor en Door. 
Inmiddels is het project” Voor en Door” grotendeels afgerond. Er komt nog beplanting en dit jaar zal het 
“feestelijk”worden geopend. Dan wordt ook de naam onthuld. 
Glasvezel. 
De verwachting is dat medio juni de aanleg en voorbereiding gereed zal zijn. 
Website Elsloo. 
Vorig jaar is deze vernieuwd. De insteek was om hem interactiever te maken en de agenda een prominentere rol te 
geven.  
Dit is inmiddels grotendeels gerealiseerd. 
Als er vragen zijn of men heeft foto’s/ nieuws kan dit worden gemeld via het emailadres. 
Elsloo Herleeft. 
Ook hier heeft PBET een bijdrage aan geleverd. Het was een goed georganiseerde,zinvolle en leuke dag. 
 
Verkeer. 
Vanuit het rapport “Het kan Verkeren”zijn inmiddels veel punten gerealiseerd in ons dorp. 
Op een aantal vragen hebben we nog geen antwoord van de gemeente gekregen 
Oa. Hoeveel aanrijdingen er zijn geweest op de kruising Riete-/ Bûtenweg . 
Ook ligt er nog een voorstel om het fietspad bij de school kindvriendelijker te maken. Er wordt een toelichting gegeven 
over dit voorstel. 
Luca Spin vraagt aandacht voor de drempels die op de kruising Kloosterweg/Kloosterheerd liggen. Men rijdt hier nl. 
ondanks de drempels, erg hard. 
 
Dorpsagenda 2022 
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Hiervoor hebben de inwoners input aan kunnen leveren tijdens Elsloo Herleeft. 
De volgende punten werden toen met name genoemd: 

1. Wonen 
2. School en Onderwijs 
3. Omgeving 
4. Jeugd en Ouderen 
5. Sport en Ontspanning 
De eerste drie onderwerpen scoorden het hoogst. 

 
Wonen is een zeer belangrijk onderwerp. Hierover is ook contact geweest met de Jeugdraad en de Vesuviusclub 
Verrast waren we toen bleek dat de Melkfabriek was verkocht en de nieuwe eigenaar met een wellicht niet geheel 
realistisch plan kwam 
Inmiddels is het pand weer door verkocht. Er is contact geweest met deze nieuwe eigenaar. Deze wil graag in overleg 
met de betrokkenen . Er wordt nu gekeken hoe we samen met gemeente, PB, Jeugdraad en Vesuviusclub en eigenaar 
verder kunnen gaan. 
De gemeente wil graag bouwen, dit is het moment om samen aan de slag te gaan. 
 
De jeugd geeft aan graag in Elsloo te blijven wonen. De Vesuviusclub gaf een presentatie. 
PB is van plan om een inventarisatie in het dorp te houden. We willen zicht krijgen op wat concreet de wensen/ 
gedachten zijn van de inwoners. Wil men bv binnen 5 jaar verhuizen naar een andere plek. 
Goed om voor meerdere doelgroepen te ontwerpen en te  bouwen. Belangrijk is dat eerst lokale mensen worden 
gevraagd en benaderd 
 
Marcel Bos benadrukt dat het goed is om aandacht hiervoor te vragen . Samen optrekken hierin is zeker belangrijk. Het 
vinden van een juiste plek is niet eenvoudig. Belangrijk is om concrete plannen te maken 
 
AED 
De wens van de gemeente is dat er een dekking is over de hele gemeente.  
Momenteel heeft Elsloo een AED bij ’t Anker. 
Wil je een totale dekking hebben dan spelen ook andere zaken een rol. Zoals het vinden van beschikbare vrijwilligers 
en kosten onderhoud van het AED. 
Momenteel is PBET verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud. 
Zoals het er nu uit ziet komt er vanuit de gemeente extra geld beschikbaar voor een goede dekking. 
In april is er vanuit het bestuur een gesprek met iemand van Hartveilig 
 
Kennismakingskaart 
Sinds een aantal jaren ontvangen nieuwe inwoners kennismakingskaarten. 
Dit zijn kaarten van de verschillende bedrijven/ ondernemers in Elsloo 
Binnenkort zijn we van plan om nieuwe kaarten te maken. Hierover hebben we nog contact met de diverse bedrijven/ 
ondernemers. 
 
Ouderen/ jeugd en Sport 
Er is een enquête gehouden over Sport/ bewegen. 
De Jeugdraad geeft hierover een toelichting 
 
Het idee is om een soort strippenkaart te maken zodat een ieder die wil bewegen van de diverse sporten gebruik kan 
maken. Het zou mooi zijn als er op dit gebied meer georganiseerd kan worden binnen Elsloo 
Goed om mensen in het dorp te houden. Het hebben van een eigen kantine zou hieraan wellicht bijdragen. 
Veel mensen gaan nu bv naar Boijl 
Er is een momenteel een werkgroep actief. Uitgangspunt is meer mensen aan het bewegen/sporten te krijgen. Het 
moet laagdrempelig zijn, niet te veel contributie, In combinatie met ODIS. Variatie en voor jong en oud, 
 
6. BESTUURSMUTATIES 
Aftredend en herkiesbaar is: Lowie van Nieuwenhoven.  
De leden gaan hiermee akkoord. 
 
7. RONDVRAAG 
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• Sil v d Berg Vraagt aandacht voor het voortbestaan van de peuterspeelzaal. Wellicht stopt deze per mei as. Er 
zijn weinig aanmeldingen. Wel wordt genoemd dat de tijden wanneer de opvang open is niet altijd passend 
zijn 
Wellicht goed om als PB eens contact met de school te hebben en onze bezorgdheid te uiten. 

 

• Thijs van Buuren. Geeft aan dat er op de Kloosterweg erg veel lantaarnpalen staan. Het is niet bekend wat 
hier de aanleiding voor is. Luca Spin bevestigt dat hierover weinig of geen contact over is geweest met de 
buurt. 

• Ineke Oudshoorn. Geeft aan het jammer te vinden dat restaurant ’t Anker zo weinig open is.  
Binnenkort worden de openingstijden echter gewijzigd waardoor men weer 6 dagen open is. 

• Er wordt aangegeven dat na de aanleg van de glasvezel de stoepen niet echt netjes zijn gelegd. Dit kan wor-
den gemeld bij de gemeente. 

 
7. SLUITING 
Om 21.45 sluit voorzitter Arno Goettsch de vergadering.  
 
 
PAUZE 
 
PRESENTATIE Sport en Bewegen door Luca Spin 
 


