Evaluatie van de actie- en agendapunten van Plaatselijk Belang 2020
Dit document bevat de evaluatie van de actie- en agendapunten van het jaar 2020.
Hierin kunt u lezen waar Plaatselijk Belang aandacht aan heeft geschonken en heeft behandeld.
Onderwerpen ingebracht door u als inwoner van Elsloo, punten n.a.v. overleg met andere Plaatselijke Belangen en beleidszaken m.b.t. de wet- en regelgeving van de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid.
Deze evaluatie is een vast terugkerend punt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Door wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit de landelijke overheid die vallen onder de noemer Covid19, heeft een aantal geplande onderwerpen niet of aangepast kunnen plaatsvinden.

1. Woonomgeving
Onderwerp
dorpsplattegrond
en informatieborden

Planning en uitvoering

Evaluatie

 nut van recente plattegrond in dorp overwegen

 realisatie plaatsing van toeristische bebording gemeente

 na realisatie daarvan bepalen of deze bebording voor 
ons dorp voldoende is

plattegrond dorp heeft niet echt een
meerwaarde
bebording door gemeente gerealiseerd
overige bebording niet gecontroleerd

 aandacht blijven houden verwezenlijking kleurrijke
bermen en maaibeleid
 kavelbord Kloosterheerd

 gerealiseerd

biodiversiteit

 inhaken op gemeentelijke plannen

 niet van toepassing geweest

onderhoud eigendommen dorp
(dorpsschouw)

 dorpsschouw in juni (PB is geen eigenaar dorpsmeu-  diverse punten genoteerd en indien nobilair)
dig opgenomen bij speerpunten 2021
 onderhoud aan het witte bruggetje in park wordt
 bruggetje geverfd en gecontroleerd
aangekaart bij de gemeente

de melkfabriek

 zoeken naar mogelijkheden om impasse te doorbre-  niet gerealiseerd
ken rond situatie melkfabriek

onderhoud natuur
in dorp/omgeving

 in overleg met gemeente verwijderd

duurzaamheid actie  evt. ondersteuning bij kleine vervolgactie werkgroep  niet gerealiseerd, wegens overheids2019
 kernwoorden: schoon, zwerfafval, diftar+ en sociaal, maatregelen schuiven we dit door naar
2021
verbindend, maatschappelijk
Het Fonds 2020
 i.v.m. afwijzing: aanpassing draaiboek ‘Omgeving
 gerealiseerd, subsidie Fonds toegekend
‘Ni’je Brinkje’
beeld Door en Voor’ om nogmaals subsidie ‘Fonds
+ diverse andere subsidies
Ooststellingwerf’ aan te vragen (aug/sept 2020)
pilot zoutkisten (ge-  SVAE en PB nemen deel aan de pilot (+ evt. de
 niet van toepassing geweest
start dec. 2017)
school); gebruik evalueren met gemeente

2. Wonen
Onderwerp
starterswoningen
creëren

Planning en uitvoering

Evaluatie

 jeugdraad: bespreken met gemeente (via regio-over-  Molenoverleg niet door gegaan
leg MOLEN?)

3. Verkeer (veiligheid en bereikbaarheid)
Onderwerp

planning en actie

Evaluatie
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verkeerssituatie
dorp:
verkeersveiligheid

 rapport afronden, prioriteiten invoegen, aanbieden  rapport aangeboden aan college en fracaan wethouder Bos en aanwezige fractieleden polities op ALV van 4 maart
tieke partijen
 gemeente heeft start gemaakt met uit voor niet-aanwezigen wordt een aantal rapportages
voering aantal zaken; voortgang blijven
op gemeentehuis afgeleverd
volgen

openbaar vervoer

 jeugdraad: aandacht voor OV, tijden en route (onder-  verder uitwerken in agenda 2021
deel rapport ‘Het kan verkeren, ook in Elsloo’)
 conceptprogramma van eisen m.b.t. busvervoer
2022 zonder toelichting door gemeente toegestuurd
gekregen

parkeerterrein ach-  afwikkeling volgen en waar mogelijk bijdragen aan
ter ‘t Anker
realisatie van aanpassingen veilige parkeerruimte,
goede bestrating en afwatering
 beplanting en onderhoud groen mede met inzet
MOP-ploeg Elsloo
‘zet je licht aan’
ANWB-actie

 naar grote tevredenheid gerealiseerd

 korte actie werkgroep voor fietsers met afbreekbare  gerealiseerd
spuitverf

4. Werkgelegenheid bedrijvigheid
Onderwerp

Planning en uitvoering

Evaluatie

5. Zorg en welzijn
Onderwerp
Planning en uitvoering
bijeenkomst vereni-  organiseren van een bijeenkomst door PB met verte-  gerealiseerd 26 maart 2020, inhoudelijk
gingen/ clubs
genwoordigers van clubs en verenigingen van Elsloo: meer toegespitst op overheidsregels;
Elsloo; in agenda
‘Wat ben jij nodig?’
 maatschappelijke ontwikkelingen o.a.
2021 verplaatsen
 onderwerp: daling ledenaantal van veel vereniginals gevolg van Covid 19 maatregelen
naar punt 11)
gen enz. over aantal afnemende leden
leidde o.a. tot ‘Elsoo Beweegt’ en ‘Elsloo
Helpt Elkaar’
‘Elsloo beweegt’
 spontane actie van werkgroep met aantal sportieve  groot succes, complimenten voor werkactiviteiten
groep
‘Elsloo helpt elkaar’  door maatregelen overheid m.b.t. Covid 19 een hulp-  gerealiseerd; veel hulpaanbieders maar
dienst via de website realiseren voor hulpaanbieders weinig hulpvragers
en hulpvragers
De Elser Buurtka-  contact onderhouden met initiatiefnemers/begelei-  gerealiseerd; gestopt door te weinig
mer
ders en hun ervaringen
animo (wellicht mede door beeldvorming inwoners dat het voor ouderen is
 in voorjaar overleg plannen over uitbreiding draagterwijl het voor alle inwoners is)
vlak en eventuele acties

6. Voorzieningen en diensten
Onderwerp
Planning en uitvoering
glasvezelkabel (snel  inwoners op de hoogte houden over beschikbaarInternet)
heid en voortgang glasvezelkabel in witte en grijze
gebieden

Evaluatie
 aanleg witte gebied zo goed als volledig
afgerond, grijze gebied nog niet
 contactpersoon vanuit PB: Lowie van
Nieuwenhoven
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 aanspreekpunt bestuurslid vaststellen inzake ontwikkelingen glasvezelkabel in grijze gebieden n.a.v. brief
DFMopGlas
mobiele bereikbaarheid (KPN)

 meer actieve rol over situatie slechte mobiele bereik-  ingebracht op gesprek m.b.t. dorpsvisie
baarheid als dit van toepassing is
inbreng PB beperkt
 bereikbaarheid bij bestaand G4 situatie en vooruitlopen op G5 ontwikkelingen

zonnevelden en
elektrische auto’s

 ontwikkelingen volgen van gemeente en waar nodig  niet aan de orde geweest
actie ondernemen
valt onder omgevingsvisie
 tijdig terugkoppelen van informatie naar inwoners

website/Facebook
PB

 dagelijks/wekelijks bijhouden (mandaat secretaris)
 digitaal onderzoek/enquête o.a. naar gebruik en
waardering website en facebook


 gerealiseerd (uitkomsten worden na ALV
2021 verwerkt)

‘t Else Blattien

 het redactiestatuut op 14 januari 2020 als PB-bestuur met redactie ‘t Else Blattien ondertekenen
 opstarten van een jaarlijks overleg met redactie

 gerealiseerd

7. Recreatie en toerisme
Onderwerp
Planning en uitvoering
bekendheid
 nadenken over profileren

 heeft op 13 oktober plaatsgevonden
– complimenten vanuit PB
– redactie is bezig met nieuwe lay-out

Evaluatie
 niet concreet aan de orde geweest
 als beoogd thema ALV 2021 opnemen

8. Jeugd
Onderwerp
Jeugdraad

Evaluatie
Planning en uitvoering
 vervolg van de realisatie met de 4 jeugdraadsleden
die PB kan ‘voeden’ over diverse onderwerpen die
voor jongeren van belang zijn
 presentatie op ALV;
 jeugdraad blijven betrekken bij agenda PBET

 gerealiseerd

9. School en onderwijs
Onderwerp
Meester K.J. Dijkstraschool

Evaluatie
Planning en uitvoering

 contact onderhouden tussen PB en basisschool bij
o.a. start schooljaar en verkeersveiligheid

 gerealiseerd

10. Cultuur en historie
Evaluatie
Onderwerp
Planning en uitvoering
het kerkgebouw in  de rol van PB bespreken inzake de functie van het
 kerk heeft eigen stichtingsbestuur
Elsloo
gebouw, bv. voor activiteiten, open monumentendag  voorzittersoverleg PBET, SVAE, SHK over
en klokkenstoel, anders?
afstemming gerealiseerd
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75-jarige herdenking  oriënteren op het onderwerp en diverse activiteiten  definitieve planning en realisatie niet
bevrijding
zoals een film, activiteit bij klokkenstoel e.d. organikunnen realiseren
seren

11. Sport en ontspanning
Evaluatie
Onderwerp
Planning en uitvoering
sportkantine
 Jeugdraad: oplossing wens Trinitas voetbal in Elsloo  niet aan de orde geweest

12. Gemeente
Onderwerp
Planning en uitvoering
Evaluatie
gemeenteraadsver-  actief deelnemen aan relevante (raads-)vergaderin-  indien plaatsgevonden, gerealiseerd
gaderingen, inforgen en informatiebijeenkomsten gemeente (bv. ommatie- bijeenkomgevingsvisie/visie op samenleven)
sten
 deelname overleg met alle PB’s en PB’s eigen regio
overige ambtelijke
contacten

 2-jaarlijks overleg met dorpencoördinator (Marten
Tel) en indien nodig met gebiedsteam
 gesprek met Buitendienst over onderhoud/wijk- en
dorpsbeheer

omgevingsvisie
nota jan. 2020

 op verzoek van gemeente bijdrage leveren aan het  onduidelijk en vaag verzoek dat weiopstellen ervan (11 nov. digitale bijeenkomst met de nig/niets heeft opgeleverd
MOLEN-PB’s)

initiatief n.a.v. cam-  initiatief 4 inwoners: zij vertellen op bestuursverga- 
pagne samenleven dering over plan voor fietscrossbaan jeugd en centralisatie speeltoestellen, in samenwerking met opbouwwerkers Scala
‘Doet en ontmoet’  diverse bijeenkomsten over meer verbinding creëren 
tussen mensen (activiteiten/vrijwilligers/meer bekendheid over mogelijkheden realiseren)
 rol van PB’s, instanties en evt. werkgroepen
AED’s
 plannen en organiseren toezegging gemeente over 
AED’s wellicht i.o.m. EHBO-vereniging

geen concrete voortgang met Scala
plaatsgevonden

lopend project, nog niet afgerond

Infoavond van gemeente bijgewoond;
vervolg afwachten

13. Plaatselijk Belang
Evaluatie
Onderwerp
Planning en uitvoering
ALV 4 maart 2020  voorbereiden en organiseren
 gerealiseerd
 onderwerpen o.a.: financieel jaaroverzicht over
 aantal bestuursleden op 5 houden, is
2019, uitbreiding aantal bestuursleden, de jeugdgoed werkbaar
raad, evaluatie dorpsagenda 2019, bespreken dorps-  spreker na pauze Jaring Brunia uit Raerd
agenda 2020
over biodiversiteit, natuurinclusief boeren en weidegang
Financiën
 financiën worden maandelijks in PB-vergaderingen  gerealiseerd en tijdens ALV door pentoegelicht en besproken
ningmeester toegelicht
 verantwoording financiën jaarlijks op de ALV
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financiën: besteding  aan de hand van een vastgestelde leidraad/reglejaarlijkse maatment, opgesteld door PB, binnenkomende verzoeken
schappelijke subsibehandelen van aanvragen door verenigingen, clubs
die gemeente
e.d.
bestuursmutaties  het bespreken van bestuursmutaties ; aftredend
2021: Aad, Paul en Arno (Arno herkiesbaar)
(in 2022 Thea en Lowie)
digitale enquêtes
 een digitale enquête uit laten gaan naar leden als dit
relevant is
‘Met PB op de Kof-  organiseren voor alle inwoners; dit jaar andere opzet
fie’ 04-11-2020
 thema: ‘Wil je mensen op de koffie ontvangen of wil
je liever bij iemand op visite?’
Elsloo
 bespreken en besluit nemen over het actualiseren
30 december 2021: van het bewonersboek
110 jaar
 of iets anders?
bijdrage aan ’t Else  maandelijkse bijdrage(n) secretaris met relevante inBlattien/dorpsblad
formatie
 eventuele extra bijdragen door andere PB-bestuursleden
nieuwe inwoners
 op de hoogte blijven van komst nieuwe inwoners
i.v.m. welkom heten en aanbieden infobrieven PB en
‘t EB, waaierkaarten + presentje
jaarlijkse dorps fietsroute plannen vanuit zuidkant Elsloo
schouw
 opmerkelijke zaken worden op agenda gezet
kerst- en nieuw alle inwoners kaars met wens persoonlijk door PB
jaarsactie
overhandigen
 Filmpje met kerstwensen maken en publiceren op
You Tube
bijwonen activitei-  bijwonen van dorpsactiviteiten, gebeurtenissen en
ten
festiviteiten door wisselende bestuursleden

 enkele aanvragen aan de orde geweest
(zie verslag penningmeester)

 2 nieuwe aspirant-bestuursleden beschikbaar
 2 digitale enquêtes uitgegaan en resultaten verwerkt
 is door bestuur afgelast wegens overheidsmaatregelen
 wijziging: 2012 100-jarig bestaan, 2022
dus 110 jaar
 doorschuiven naar 2022
 gerealiseerd

 gerealiseerd

 gerealiseerd
 beide eindejaarsattenties om inwoners
een hart onder de riem te steken gerealiseerd
 gerealiseerd
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