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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp door het behartigen
van de belangen van haar leden. Via dorpsblad 't Else Blattien, de dorpswebsite en onze
eigen facebook account worden leden en andere geïnteresseerden in ons dorp geïnformeerd.
Nieuwe dorpsbewoners ontvangen allemaal een welkomstbrief met daarin info over PBET en
een aanmeldformulier om lid te worden. Het formulier waarmee u dat kunt doen staat ook
op de website. Daar staat ook info over bijv. gemeentelijke subsidieregelingen zoals de
regeling ‘maatschappelijke activiteiten’, de regeling ‘van onderop aan de slag’ en over het
verenigingsleven waar het dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard om een kijkje te
nemen.
Ooststellingwerf 500
Elsloo gaat meedoen aan de viering van Ooststellingwerf 500. Ons dorp neemt daarmee een initiatief
van de Gemeente over. Medio januari kwamen vertegenwoordigers van de Feestcommissie, de
Vesuviusclub, de Meester K.J. Dijkstraschool en Plaatselijk Belang bij elkaar en kwamen toen tot die
conclusie. De festiviteiten zullen op 9 en 10 juni 2017 worden georganiseerd en het is de bedoeling
dat het hele dorp meedoet. Ook het thema is inmiddels bekend. Het voornemen is om een
‘Middeleeuwse Markt’ te houden. Het moet, als het aan de organisatoren ligt, vooral een heel gezellig
dorpsfeest worden. Voor het feest kan subsidie worden aangevraagd bij de Gemeente. Dat zal
Plaatselijk Belang doen. De Gemeente stelt voor de feesten in de dorpen € 95.000,- beschikbaar. Op
donderdag 16 februari 2017 a.s. zullen zoveel mogelijk dorpsverenigingen, waaronder ook de
buurtverenigingen, worden uitgenodigd om samen te overleggen over de opzet.
Fonds Ooststellingwerf
De tweede tranche van het Fonds Ooststellingwerf zit er op. Althans voor wat betreft het officiële
gedeelte. De tijdens de publieksdag toegekende subsidies zijn uitbetaald en op dit moment zijn de
subsidieaanvragers bezig met het uitvoeren van hun plannen. In Elsloo gaat het om een ‘gezamenlijk
muziekproject’ van de Meester K.J. Dijkstraschool en Concordia (subsidie 9.770,-), het project ‘De
Elser Buurtkamer’ dat dagopvang van senioren in het eigen dorp beoogt (subsidie 3.458,-) en het
‘graftrommel restauratieproject’ (subsidie 5.000,-). Plaatselijk Belang wenst alle betrokkenen veel
succes met de uitvoering van deze mooie initiatieven.
Om aan de subsidievoorwaarden van het Fonds Ooststellingwerf te kunnen voldoen maakten zowel bij
de eerste als bij de tweede tranche subsidie aanvragers gebruik van de rechtspersoonlijkheid van PB.
In de loop van dit voorjaar begint de derde tranche. Ook dan is er weer een aanzienlijk bedrag
beschikbaar voor initiatieven van onderop die bijdragen aan de leefbaarheid van Ooststellingwerf en
ons eigen dorp. Wellicht iets voor uw buurt of club?
Denk daar nu al eens over na want voor u het weet is het zover. Net als bij de eerste en tweede
tranche kunt u voor advies terecht bij Plaatselijk Belang en is PB in overleg bereid haar
rechtspersoonlijkheid beschikbaar te stellen om daarmee uw wensen te realiseren.
Toegankelijkheid
Medio januari organiseerden samen met de Gemeente Ooststellingwerf een thema-avond in het
Gemeentehuis over toegankelijkheid. Wellicht heeft u nog nooit van het VAC en de WTO gehoord. De
letters VAC staan voor ‘Voorlichting en Advies Commissie Woningbouw’. De WTO is de ‘Werkgroep
Toegankelijk Ooststellingwerf’. Beide organisaties houden zich bezig met woonkwaliteit. Het gaat
daarbij niet alleen om zaken binnenshuis (traplift, badkamer en toiletten) maar ook om zaken
buitenshuis (bereikbaarheid, onnodige overlast, toegankelijkheid, bewegwijzering, verlichting
etc.) Vaak is bereikbaarheid ook een kwestie van mentaliteit. Denk maar eens aan het onnodig lang
aan de weg laten staan van vuilnisbakken of het parkeren en daarmee blokkeren van de toegang tot ’t
Anker. Vorig jaar beoordeelde de WTO op verzoek van de SVAE de toegankelijkheid van ’t Anker. Die
was volgens de WTO goed. In het onderzoeksrapport stonden wel een aantal adviezen die inmiddels
zijn opgevolgd. In Elsloo is Plaatselijk Belang aanspreekpunt voor WTO-zaken. Opmerkingen over de
toegankelijkheid van voorzieningen in ons dorp of suggesties kunt u bij ons kwijt.

Ooststellingwerf Fair Trade
Sinds 2014 is de Gemeente Ooststellingwerf een zogenaamde Fair Trade Gemeente. Fair Trade staat
voor eerlijke handel. Fair Trade Gemeente word je niet zomaar. Na een lange voorbereiding traden in
2014 toenmalig wethouder Jan Henk Veenhouwer en voormalig FNV-voorzitter en jurylid Astrid
Jongerius van de Fair Trade Gemeente Campagne symbolisch met elkaar in het huwelijk om daarmee
te onderstrepen dat de Gemeente Ooststellingwerf en de Fair Trade gedachte één waren. Het was een
originele verbeelding van een goed initiatief.
Om Fair Trade Gemeente te worden moet je aan een aantal eisen voldoen zoals de aanwezigheid van
voldoende winkels waar Fair Trade producten worden verkocht. Dat je Fair Trade Gemeente bent kun
je zien als je de Gemeente binnenrijdt en dat staat mooi op je Gemeentelijke CV. Vorige maand
werden de namen bekend gemaakt van zes bedrijven die zich voortaan gecertificeerd Fair Trade
ondernemer mogen noemen. Daarmee is het aantal bedrijven in onze gemeente gestegen tot 35.
De website Fair Trade Gemeenten, waarop de Fair Trade ondernemers staan vermeld, was binnen
enkele dagen aangepast. Zo hoort het ook. Maar wat wel opvalt is dat sinds jaar en dag op diezelfde
website ook de melding staat dat Trinitas een Ooststellingwerfse Vereniging is die in ’t Anker zelf Fair
Trade producten verkoopt. En dat klopt uiteraard niet.
Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op
woensdagavond 29 maart in ’t Anker. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda van die
vergadering staat al in dit Else Blattien van deze maand. Zoals gebruikelijk zullen ook het College van
B&W en de fracties van de politieke partijen worden uitgenodigd. De vergaderstukken zullen de
komende tijd in de boekenkast van onze dorpswebsite op de plank ALV worden geplaatst. Dat zijn de
notulen van de ALV in maart 2016, het jaarverslag over 2016 van de secretaris en het financieel
overzicht 2016 van de penningmeester.
Een van de agendapunten van de ALV zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Conform onze
toezegging tijdens bij ‘Plaatselijk Belang op de koffie’ in 2016 heeft de notaris op ons verzoek de oude
statuten herschreven en heeft Plaatselijk Belang in eigen beheer een HR geschreven. Ook de nieuwe
statuten en het huishoudelijk reglement zullen in de boekenkast worden geplaatst. Het zijn concepten.
Als u op of aanmerkingen heeft, houden wij ons aanbevolen. Ons voornemen is om in de loop van dit
jaar tijdens een extra ledenvergadering de nieuwe statuten en het HR definitief vast te stellen.
-Energie coöperatie De Eendracht
In onze Gemeente is energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf actief. Enkele jaren geleden is
de Energiecoöperatie gestart als plaatselijke energieleverancier in Makkinga, maar vorig jaar heeft het
bestuur van de coöperatie besloten haar vleugels uit te slaan. Sinds die tijd kunnen alle inwoners van
onze gemeente zich aansluiten bij de Coöperatie. Het aantal leden stijgt gestaag, maar dat zou best
wel iets sneller kunnen. Dat lukt alleen maar als individuele burgers besluiten over te stappen. Maar
die moeten wel overtuigd worden. Waarom zou u overstappen van uw huidige leverancier naar
Energiecoöperatie de Eendracht?





De Eendracht is zeker niet duurder dan uw huidige leverancier.
De Eendracht is een Coöperatie. De leden zijn eigenaar. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en
wordt niet betaald.
Het doel van de Eendracht is om een energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen te stimuleren en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
De Eendracht is een Stellingwerfs initiatief en ondersteunt het verenigingsleven in de dorpen
van onze gemeente.

Energiecoöperatie de Eendracht heeft 100 leden die de overstap naar een andere energieleverancier de
afgelopen jaren bewust hebben gemaakt. Hoeveel van die leden zouden er uit Elsloo komen? Een, vijf
of tien? Overstappen is een fluitje van een cent, maar uiteraard een keuze die u zelf maakt.
Elsloo, 23 januari 2017

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

