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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van haar leden te behartigen en zo een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van het dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren. Maandelijks
schrijft PBET hier iets over in 't Else Blattien. Voor info over de gemeentelijke
subsidieregeling maatschappelijke activiteiten voor verenigingen en ander
dorpsnieuws: zie dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. Op die website kunt u zich ook
aanmelden als lid van PB.
-algemene ledenvergadering PBET 1
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op
woensdag 11 maart. De agenda voor de ALV staat elders in dit nummer van ’t Else Blattien. Uit
kosten- en duurzaamheidsoverwegingen zullen alle vergaderstukken in de digitale boekenkast
van de dorpswebsite worden geplaatst. Daar staan inmiddels al de agenda van 11 maart a.s. en
de notulen van de ALV van vorig jaar. De andere stukken volgen op korte termijn. Tijdens de
ALV zijn geen papieren vergaderstukken meer beschikbaar. Papieren vergaderstukken kunnen
nog wel bij het secretariaat van Plaatselijk Belang worden opgevraagd. Op de agenda staat ook
het agendapunt bestuursverkiezing. Voorzitter Jakob Ploeg is aftredend maar wil zijn
‘voorzitterscontract’ verlengen en is dus herkiesbaar. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat
op dit moment uit zes leden, terwijl onze eigen voorkeur uitgaat naar een bestuur dat uit zeven
leden bestaat. Een van onze bestuursleden is het afgelopen jaar echter verhuisd en woont niet
meer in Elsloo en heeft aangegeven af te zullen treden zodra een dorpsbewoner zich als
bestuurslid meldt. Wellicht wilt u de komende jaren zelf een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van ons dorp via een bestuursfunctie in Plaatselijk Belang? Informeer eens bij een
van onze bestuursleden.
-algemene ledenvergadering PBET 2
Sinds april 2014 werkt de Provincie Friesland aan de verbreding en aanleg van de nieuwe N381
tussen Drachten en de Drentse grens. Na de pauze van de ALV verzorgt Anniek Heijs,
omgevingsmanager van het project N381, een presentatie over dit bijzondere project. Het
project is meer dan de aanleg van een weg, ook het gebied eromheen wordt aangepakt. Eind
2015 wil de provincie klaar zijn en op korte termijn zullen de werkzaamheden bij de kruispunten
van de N381 met de N351 bij Oosterwolde en bij Terwischa aan het eind van de Kloosterweg
beginnen. Onlangs verscheen DE PLUS. In dit fraai uitgevoerde magazine kunt u zelf zien welke
(verkeers)maatregelen in het gebied rondom de N381 worden uitgevoerd. Via de website N381
kunt u het magazine zelf inzien. In ’t Anker liggen enkele inkijkexemplaren.
-Inwonersaantallen.
Begin januari publiceerde de Nieuwe Ooststellingwerver de inwonersaantallen per 1 januari
2015 van de verschillende dorpen in onze gemeente. Op de website van de Gemeente was daar
om onduidelijke redenen niets van terug te vinden. Het inwoners aantal van Elsloo is in twee
jaar tijd gedaald van 600 naar 566. In absolute cijfers is Elsloo daarmee weliswaar niet de
grootste daler van de gemeente Ooststellingwerf, maar relatief gezien wel en dat is een
verontrustende ontwikkeling. Bovendien heeft Elsloo relatief veel oudere inwoners.
Verenigingen, die het vaak toch al moeilijk hebben, zullen de gevolgen gaan ondervinden, maar
ook de beschikbaarheid van allerlei dorpsvoorzieningen is vaak een kwestie van aantallen
inwoners. Je kunt het ook van de positieve kant bekijken. Dalende inwonersaantallen betekenen
meer te koop staande woningen en dat zal uiteindelijk leiden tot nieuwe en jonge
dorpsbewoners.

-Nederland duurzaam en Elsloo ook.
Op allerlei niveaus zijn bestuurders, organisaties en particulieren actief om onze samenleving
duurzamer te maken. Daar doet de Gemeente Ooststellingwerf ook aan mee en dat is een
goede zaak. Zo werd er op woensdagavond 28 januari een bijeenkomst georganiseerd over
energiecoöperaties onder het motto: goed voor het milieu, voor de regio en goed voor uw
portemonnee en twee dagen later organiseerde de Gemeente een energiemarkt in de hal van
het Gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst in de Zon (toepasselijke naam !) in Oosterwolde
werden de voordelen van een regionale energiecoöperatie belicht en tijdens de energiemarkt in
het Gemeentehuis gaven energiespecialisten van lokale bedrijven informatie over
mogelijkheden om uw energierekening te verlagen door ander gedrag, het nemen van
energiebesparende maatregelen in de eigen woning, of door het vervangen van energieslorpers.
In ons eigen dorp vallen de inspanningen van de SVAE op om ons dorpshuis energiezuiniger te
maken. Na een aantal minder in het oog springende, maar wel belangrijke isolatiemaatregelen,
is vorige maand het dak van ’t Anker geïsoleerd en van nieuwe pannen voorzien. Op korte
termijn zullen ook zonnepanelen op het dak aan de achterzijde worden geplaatst.
-elektrische fietsen en auto’s.
Het aandeel van elektrische fietsen in de fietsenmarkt is in een paar jaar fors gestegen. Zou dat
met elektrische auto’s ook zo gaan? Tijdens de duurzaamheidsavond die PB in november
organiseerde demonstreerde Arno Goettsch een elektrische auto en vorig jaar informeerde een
ambtenaar van de Provincie Friesland bij het Secretariaat van Plaatselijk Belang tevergeefs naar
de mogelijkheden om de accu van zijn elektrische dienstauto in Elsloo op te laden. En daar blijft
het eigenlijk wel bij. Toch gaan de ontwikkelingen razendsnel. Vorige maand publiceerde de
Gemeente bijv. het bericht dat er zeven oplaadpunten voor elektrische auto’s in Oosterwolde en
Appelscha zullen worden geplaatst. Dat zijn meer dan alleen maar stopcontacten op locatie,
maar geavanceerde snelladers met betaalfaciliteiten. Kortom, het zijn hele investeringen. Dat
soort investeringen zijn in Elsloo nog niet aan de orde, maar wie weet……
-sportvisienota gemeente
Op verzoek van de Gemeente Ooststellingwerf schreven en presenteerden medewerkers van
Adviesbureau Drijver en Partners een nota over de huidige situatie en de toekomst van de
sportaccommodaties in onze Gemeente. De nota bestaat uit twee delen. In Deel 1 wordt het
aanbod geïnventariseerd en in Deel 2 wordt een visie uitgewerkt. De nota staat in zijn geheel in
de digitale boekenkast van onze website op de plank Gemeente.
Uiteraard komt in de nota ook de situatie in Elsloo aan de orde, zoals het gebruik van de
gymzaal bij de Meester K.J. Dijkstraschool, die eigendom is van de Gemeente, het korfbalveld
waar ODIS op speelt en het veld dat door de voetballers van Trinitas wordt gebruikt. Bij alle
drie voorzieningen worden in het rapport kanttekeningen geplaatst.
De bestaande nota bevat de door Drijver en Partners opgestelde visie, maar is dat ook de visie
van de Gemeente en de Gemeenteraad en wat zijn de consequenties van goedkeuring van de
visie door de Raad ? Daarover vergaderen alle partijen in de loop van deze en volgende maand.
Op 19 februari organiseert de Gemeenteraad een hoorzitting voor geïnteresseerden, op 3 maart
wordt de nota besproken in de Raadscommissie Ruimte en op 17 maart buigt de Gemeenteraad
zich over de toekomst van de sportaccommodaties in onze Gemeente.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

