Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
Jaarverslag secretaris over 2020
Algemeen
Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET)
is het jaarverslag van de secretaris een vast agendapunt. In dat verslag wordt vooral
teruggekeken op de zaken waar PBET zich het afgelopen jaar voor inzette. In de digitale
boekenkast van de website staat op de plank PBET een door de secretaris geschreven
chronologisch jaaroverzicht over het wel en wee van het dorp Elsloo. Het jaarverslag over
2020 voor de ALV beperkt zich tot zaken waar PBET actief bij betrokken was.
De vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
PBET is de grootste vereniging van Elsloo en had per 31 december 2020 215 leden. De
contributie bedraagt al jaren 5,- per jaar. Voor 1.075, - aan contributie opbrengsten moet
PBET de ‘plaatselijk belang winkel’ draaiende houden. Het lidmaatschap van PBET is een
persoonlijk lidmaatschap. PBET heeft een bestuur van 5 leden. Het bestuur is in 2020
maandelijks bij elkaar geweest, behalve in de zomermaanden. Het overleg met de vijf
Molendorpen en het OPO-overleg werden dit jaar i.v.m. corona gecanceld. PBET beschikt
over een dorpsagenda die periodiek wordt geactualiseerd. Jaarlijks licht PBET uit de
dorpsagenda een aantal realistische en realiseerbare speerpunten toe. Voorzitter Arno
Goettsch is tijdens de ALV op 7 april 2021 aftredend en herkiesbaar. Secretaris Aad
Oudshoorn en penningmeester Paul de Bruijn zijn ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Hun
bestuurstermijnen zitten erop. Bestuurslid Thea ter Veld treedt tussentijds om persoonlijke
redenen af.
PBET heeft meerdere commissies die voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de kascontrolecommissie, de redactie van het Else Blattien (EB) en de
jeugdadviesraad. Ook de feestcommissie is een commissie van PBET. PBET gaat niet over de
inhoud van het Else Blattien. De onafhankelijkheid van de redactie is vastgelegd in een
redactiestatuut. De jeugdadviesraad bestaat uit jonge dorpsbewoners die PBET gevraagd,
maar ook ongevraagd, advies geven over dorpse zaken. De adviezen die de jeugdadviesraad
ons geeft worden in de dorpsagenda verwerkt.
Bestuurs-, leden-, en overige vergaderingen
Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen bespreekt het bestuur van PBET vooral
dorpse zaken. Wij kijken daarnaast uiteraard ook wel over de dorpsgrenzen en af en toe zelfs
over onze gemeentegrenzen heen. Meestal vergadert het bestuur van PBET in het Elser
Praothuus, hoewel met name de vergaderfaciliteiten (geen white board, geen
internetvoorzieningen en matige akoestiek) daar niet optimaal zijn. In 2020 werd er door het
bestuur van PBET meerdere keren digitaal vergaderd. Dat was weliswaar even wennen,
heeft de nodige beperkingen, maar biedt perspectief.
Naast onze bestuursvergaderingen organiseerde PBET in maart 2020, kort voor dat de
corona pandemie uitbrak, de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Dat geschiedde aan de
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hand van een PowerPointpresentatie. Tijdens die goed bezochte vergadering, waarin niet
alleen de jaarstukken werden goedgekeurd, werd ook het verkeersrapport Het kan
verkeren……ook in Elsloo uit 2019 aan Wethouder Marcel Bos officieel overhandigd. Verder
verzorgde boer Jaring Brunia uit Raerd die avond na de pauze een presentatie over de
manier waarop hij zijn bedrijf runt. Bij Plaatselijk Belang op de Koffie, de jaarlijkse themaavond die de afgelopen twee jaar zeer goed werd bezocht, kon in 2020 om coronaredenen
niet doorgaan.
-Else Blattien, dorpswebsite en facebook
Via onze maandelijkse bijdrage aan het Else Blattien, onze eigen dorpswebsite en onze
facebook account informeert PBET haar leden, maar ook andere in Elsloose zaken
geïnteresseerde lezers. Dat zijn er meer dan wij zelf dachten. Dat bleek heel duidelijk bij een
analyse van de resultaten van een door PBET georganiseerde digitale enquête over de
manier waarop PBET leden en andere dorpsbewoners informeert. De maandelijkse bijdrage
van het bestuur van PBET aan het Else Blattien wordt door de lezers van EB zeer
gewaardeerd. PBET betreurt het dat, volgens eigen publicaties, de toekomst van Radio Odrie
aan een zijden draadje hangt.
-Bewoners en verenigingen
Het aantal inwoners van Elsloo steeg in 2020 van 654 naar 684. Het ‘Kloosterheerd’ effect is
een van de oorzaken, maar ongetwijfeld niet het enige. Voor het zesde jaar op rij steeg het
aantal inwoners van Elsloo. In 6 jaar is het aantal inwoners met 18 % gestegen en dat staat
haaks op allerlei prognoses. Inmiddels staan er in Elsloo bijna geen woningen meer te koop
of te huur. Mede onder invloed van de ontwikkelingen door het coronavirus (meer
thuiswerken, gewijzigde vakantieplannen, bevolkingsafname) lijken de prognoses van enkele
jaren geleden over bevolkingsgroei en beschikbare woonruimte achterhaald.
Nieuwe bewoners worden standaard bezocht door één of meerdere bestuursleden van
PBET. Omdat PBET om privacy-redenen maar heel beperkt info van de gemeente krijgt inz.
nieuwe inwoners zijn wij afhankelijk van info uit de buurten. Daar is via een brief in 2019 aan
de buurtvertegenwoordigers al eens aandacht voor gevraagd. Over de plannen van de
nieuwe bewoners van de Kloosterheerd om al dan niet een eigen bewonersvereniging op te
richten is bij PBET niets bekend.
Het verenigingsleven is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van een dorp. N.a.v.
signalen dat het verenigingsleven steeds meer onder druk kwam te staan door een gebrek
aan bestuursleden was PBET van plan om in 2020 een verenigingenavond te organiseren.
Door de uitbraak van Corona moest dat plan worden bijgesteld. Tussen twee Covid-19
uitbraken in organiseerde PBET een brainstormavond over de gevolgen van corona voor het
verenigingsleven. Met name de toneelclub en de volksdansvereniging zien hun toekomst vrij
somber in. Tijdens de brainstormavond werd het plan Elsloo Beweegt geboren. Dat augustus
initiatief werd een mooi succes.
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De grijze en groene infrastructuur van Elsloo.
In 2020 zijn er weer een aantal belangrijke stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de
‘grijze en groene’ infrastructuur van ons dorp. De werkzaamheden aan het parkeerterrein
achter ’t Anker werden afgerond en het nieuwe parkeerterrein is verkeersveilig, praktisch en
fraai. De nieuwbouw aan de Kloosterheerd verloopt voorspoedig. Per ultimo december 2020
zijn bijna alle kavels verkocht en de meeste nieuwe woningen zijn inmiddels bewoond.
Naar aanleiding van het tijdens de ALV aan wethouder Bos overhandigde verkeersrapport
hebben wij tijdens ambtelijk overleg onze verkeerswensen toegelicht. Met de verlaging van
de maximumsnelheid in én buiten de bebouwde kom die in het voorjaar van 2021
gerealiseerd zal zijn leverde PBET een wezenlijke bijdrage aan een verbetering van de
verkeersveiligheid. De contacten met ambtenaren van de gemeente Ooststellingwerf in het
kader van dit project waren constructief en prettig.
De aanleg van glasvezel in de witte gebieden van Elsloo is zo goed als afgerond. Bij PBET zijn
in 2020 geen klachten of vragen over het witte glasvezelkabel project binnengekomen. Dat
zou ook niet logisch zijn want PBET was bij de aanleg geen partij. Het plan om de grijze
gebieden in onze gemeente te verglazen haalde in 2020 de grens van 35% niet en belandde
daarmee in de ijskast van DFMopGlas. Delta Glasfiber kondigde in december 2020 aan dat zij
van plan is het stokje van DFMopGlas in 2021 over te nemen. De informatieverstrekking over
de situatie rond het grijze glasvezel project is door PBET in 2020 als onvoldoende ervaren.
Ook de bereikbaarheid van mobiele telefoons blijft een zorgenkind. PBET kan daar uit eigen
ervaring over meepraten, maar zelf weinig of niets aan doen. De overstap op 5G zal hopelijk
een verbetering van de situatie in Elsloo betekenen, maar of dat inderdaad zo uitpakt moet
altijd nog maar blijken. Dat een overstap op 5G i.v.m. het stralingsaspect in Elsloo niet alleen
op voorstanders hoeft te rekenen, is voor PBET in 2020 wel gebleken.
Nadat een eerdere subsidie aanvraag bij het Fonds in 2019 werd afgewezen vroeg PBET voor
de tweede keer subsidie aan voor het omgevingsproject Door en Voor. Die subsidie aanvraag
is inmiddels wel toegekend. De realisatie van het project staat gepland voor het kalenderjaar
2021.
Om het aantal AED’s in de gemeente uit te breiden werd in 2020 in het Gemeentehuis een
info avond georganiseerd over de besteding van een eenmalige subsidie van 20.000, - van de
gemeente t.b.v. de aanschaf van AED’s. Daartoe is Hartveilig Ooststellingwerf opgericht.
Vanwege het kostenaspect van de aanschaf van één of meerdere extra AED’s heeft het
bestuur van PBET de besluitvorming over AED’s in Elsloo voor zich uitgeschoven om zo een
zorgvuldige beslissing te kunnen nemen. Alleen met het ophangen van AED’s ben je er niet.
Je moet ze ook onderhouden en vrijwilligers opleiden die ze kunnen en willen bedienen.
PBET bezocht verder de diploma-uitreiking aan de geslaagden van de EHBO-cursus en
overhandigde de geslaagden een bloemetje.
In 2020 gaf PBET gehoor aan de oproep van de Gemeente Ooststellingwerf om een bijdrage
te leveren aan het tot stand komen van de Gemeentelijke Omgevingsvisie.
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-De sociale infrastructuur van Elsloo
Van oudsher zijn de inwoners van Elsloo zelfstandig en onafhankelijk en doen niet zo gauw
een beroep op hulp die er vaak wel is en waar zij zelfs vaak recht op hebben. Of zou hierbij
ook sprake zijn van valse schaamte? Ambtenaren werkten aan uitvoeringsagenda’s van de in
2019 vastgestelde visie op samenleven o.a. in het project Iedereen Doet en Ontmoet.
Andere bijdragen aan de leefbaarheid van Elsloo waren o.a.
-Het coördineren van beschikbaarheid van hulp aan dorpsbewoners in coronatijd
-Het kaarsenproject in december waarbij iedere inwoner van Elsloo rond de kerstdagen een
kaars kreeg.
-Het You Tube filmpje waarbij inwoners elkaar prettige kerstdagen wensten.
-Aandacht voor prettige en minder prettige zaken in de persoonlijke levenssfeer.
-Vooruitblik 2021
Kijk als u geïnteresseerd bent in de plannen van PBET om ook in 2021 weer een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid van ons dorp in de dorpsagenda 2021 die in het voorjaar van
2021 zal worden vastgesteld. Tijdens de ALV op 7 april presenteren wij u 5 speerpunten die
wij in 2021 zeker willen realiseren. Of dat gaat lukken zal de tijd leren.
-Tenslotte
Na een periode van 10 jaar als secretaris wil ik graag kort terugblikken op de periode waarin
ik als secretaris van PBET een bijdrage aan de leefbaarheid van Elsloo heb mogen leveren.
Persoonlijk kijk ik daar met een goed gevoel op terug. Als vereniging beschikt PBET over
actuele Statuten en een actueel Huishoudelijk Reglement. Verder is er een redactiestatuut
voor het Else Blattien en een actuele AVG-verklaring. Onze dorpswebsite en facebookpagina
worden regelmatig geactualiseerd en geraadpleegd, de boekhouding van PBET is op orde en
de ‘grijze en de groene’ infrastructuur van Elsloo zijn in 10 jaar een stuk fraaier en veiliger
geworden. Daar heb ik op mijn manier een bijdrage aan mogen leveren en daar wegen de
minder prettige ervaringen, waar je als bestuurder per definitie mee te maken krijgt, niet
tegen op. Ik bedank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking en de prima
sfeer binnen ons bestuur en wens de drie nieuwe bestuursleden van PBET veel succes. Aan
onze voorzitter heb ik medegedeeld dat ik persoonlijk geen behoefte heb aan een afscheid
met veel uiterlijk vertoon tijdens onze ALV. Over de manier waarop wij in klein comité een
streep onder mijn bestuur carrière zullen zetten moet nog overleg plaats vinden. Het gaat u
goed.
Elsloo, februari 2021
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