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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 Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde.
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.
Op de agenda staat o.a. het punt bestuursverkiezing. Voorzitter Jakob Ploeg is aftredend, maar
gaat zijn ‘voorzitterscontract’ als het aan ons ligt verlengen. Het bestuur van Plaatselijk Belang
bestaat op dit moment uit zes bestuursleden. Wij zoeken versterking! Informeer eens bij een
van onze bestuursleden. Plaatselijk Belang: niet alleen voor, maar ook van het dorp.
Wat gaat Elsloo merken van de nieuwe N381 ? Wordt onze regio daardoor aantrekkelijker en zo
ja voor wie ? De tijd zal het leren. Na de ALV verzorgt Anniek Heys van de Provincie Friesland
een presentatie over de aanleg van de vernieuwde N381. Zij zal daarbij uiteraard ook aandacht
besteden aan de kruising van de N381 met de N351 bij Oosterwolde en de kruising van de N381
met Terwischa aan het eind van de Kloosterweg.
-accommodatienota gemeente (1)
Op 17 maart zal de Gemeenteraad van Ooststellingwerf zich uitspreken over de door de
Gemeente opgestelde accommodatienota 2015-2030. Bij het samenstellen van die nota is de
Gemeente niet over één nacht ijs gegaan. In het voortraject is door een gerenommeerd
adviesbureau een verenigingsenquête gehouden en werd een uitgebreid adviesrapport
geschreven. Dat rapport was een van de bouwstenen voor de visie die nu voor ligt. Wat zijn de
gevolgen voor ons dorp? De vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig en zowel voor de Meester
K.J. Dijkstraschool (gymzaal), voor korfbal-/gymclub ODIS (gymzaal en korfbalveld) en voor
Voetbalclub Trinitas (voetbalveld) lijkt de nota niet zonder gevolgen te blijven. Vooruitlopend op
de raadsvergadering in maart organiseerde de Gemeenteraad in februari een hoorzitting in het
Gemeentehuis. Omdat het bestuur van PB die avond vergaderde en daardoor niet bij die
hoorzitting aanwezig kon zijn hebben wij onze opmerkingen zowel aan de fracties als aan de
Gemeente toegestuurd.
-accommodatienota gemeente (2)
Plaatselijk Belang is geschrokken van de rigoureuze plannen met ‘onze’ gymzaal die ooit voor
1,- aan de Gemeente werd overgedragen en zet vraagtekens bij de jaarkosten. Die zijn
gemiddeld 40.000,- per gymzaal, maar of de gymzaal in Elsloo 40.000, - kost is nog maar de
vraag. Ook plaatsen wij vraagtekens bij de plannen inz. een zogenaamd ‘doeveld’ voor een
dorp waar geen buitensportvereniging meer actief is. De tekst dat ‘Onderhoud van een doe veld
voor rekening van het dorp komt’ roept wat ons betreft meer vragen op dan dat zij
beantwoordt.
‘Bouwen voor’ en ‘in stand houden van’ leegstand kan natuurlijk niemands bedoeling zijn, dat
snappen wij ook wel. Aan de andere kant lijkt de thans gepresenteerde visie niet echt aan te
sluiten op de ambitieuze leefbaarheidsplannen voor de dorpen in het coalitie akkoord ‘Samen
Voortbouwen’.

-contributie plaatselijk belang
De afgelopen jaren is het aantal inwoners van ons dorp gedaald en daarmee is ook het aantal
leden van Plaatselijk Belang terug gelopen. Na onze ledenvergadering zal Plaatselijk Belang de
contributies over 2015 incasseren ten laste van de bankrekeningen van die leden die ons
daartoe gemachtigd hebben. Nieuwe inwoners van ons dorp ontvangen sinds vorig jaar allemaal
een door Elly Rozema bezorgde brief met info over Elsloo, onze eigen wandelbrochures en een
inschrijvings- en machtigingsformulier.
Bent u eigenlijk lid van Plaatselijk Belang ? De afgelopen jaren is gebleken dat sommige
dorpsbewoners dachten dat zij lid waren, maar dat niet bleken te zijn. Plaatselijk Belang Elsloo
heeft bijna 200 leden. Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang is een gezinslidmaatschap, maar
op een stuk of vijftig woonadressen in ons dorp staat geen lid van PB ingeschreven. Als u (nog)
geen lid van Plaatselijk Belang bent of als u het bestuur van PB niet gemachtigd heeft om uw
jaarcontributie te laten incasseren ontvangt u de komende tijd een brief met het verzoek 5, over te maken op de bankrekening van Plaatselijk Belang en om een bijgesloten
machtigingsformulier in te vullen en in te leveren. Wij vinden een Plaatselijk Belang vereniging
in ons dorp belangrijk. U ook ? Mogen wij op uw hulp rekenen?
-Verkiezingen in 2015.
De verkiezingen komen er aan. Op 18 maart mogen we naar de stembus om daar de leden van
de Provinciale Staten en bestuursleden voor de Waterschappen te kiezen. De politieke partijen
houden hun kruit nog even droog, maar het enige echte en foeilelijke bewijs dat er verkiezingen
op komst zijn staat al weer weken lelijk te zijn in de tuin van de Meester K.J. Dijkstraschool.
Alsof er in jaren niets is gebeurd en of internet en sociale media niet bestaan. De tijd van de
ouderwetse verkiezingsbijeenkomsten in dorpshuizen, waarbij politici met elkaar discussieerden
lijkt voor goed voorbij. In plaats daarvan organiseren partijen met moderne
communicatiemiddelen themabijeenkomsten over actuele items.
In de Raadzaal van het gemeentehuis organiseerde OoststellingwerfsBelang bijvoorbeeld een
avond over bouwen. Een projectleider die betrokken is bij het project Zuidlanden in Leeuwarden
lichtte de succesformule van dit project toe. De vergelijking met onze gemeente ging niet
helemaal op, maar een belangrijk sleutelwoord om kandidaten over de streep te trekken om
een kavel aan te schaffen is ‘flexibele leveringsvoorwaarden’. Zou dat de oplossing kunnen zijn
voor het nieuwbouwplan Kloosterheerd in Elsloo?
De PvdA had een ander initiatief. In de Zon in Oosterwolde werd een avond over lokale of
regionale energiecoöperatie georganiseerd. Met een boeiend verhaal lichtten
vertegenwoordigers de mogelijkheden toe. Dat die er zijn bewijst Energiecoöperatie de
Eendracht uit Makkinga eigenlijk al jaren. Coöperatie Eendracht wil zijn vleugels uitslaan en de
Eendracht omvormen van een plaatselijke tot een regionale Energiecoöperatie en zoekt
daarvoor ambassadeurs en klanten. Kijk voor overstappen op de website van de Eendracht.
(www.eendracht-ooststellingwerf.nl)
Koersbal in Elsloo
Iedere vrijdagmiddag wordt in ’t Anker in Elsloo een koersbalmiddag georganiseerd. Voor de
leden is een middagje een ‘sportief uitje’. Maar eigenlijk is koersbalclub Elsloo meer. Met haar
activiteit houdt de club ook een stukje leefbaarheid in Elsloo in stand. PB vindt dat een goede
zaak en is koersbalclub Elsloo daar dankbaar voor. In februari hebben enkele bestuursleden van
PB zelf een keer meegedaan. Het werd een gezellige middag en door de leden van de club
Elsloo op prijs gesteld.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

