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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van de bewoners 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.
1. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang (1)
Woensdagavond 13 maart 2014 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van PBET
gehouden. Uit duurzaamheids- en kostenoverwegingen hebben we geprobeerd er een bijna
'papierloze' vergadering van te maken. Alle informatie werd met behulp van een beamer op
scherm geprojecteerd. Tijdens de ALV nam de vereniging afscheid van Herman Winters die er
als bestuurslid vijf jaar op had zitten. Herman werd toegesproken en bedankt door Voorzitter
Jakob Ploeg. De plaats van Herman in het bestuur is overgenomen door Lowie van
Nieuwenhoven. Verder trad Rob Smolders tot het bestuur van PB toe. Op korte termijn komt
het bestuur in de nieuwe samenstelling bij elkaar en zal zich dan o.a. over een verdeling van de
bestuurstaken buigen. Na de pauze verzorgde Corné Joziasse, boswachter van
Staatsbosbeheer, een presentatie over Staatsbosbeheer en de ontwikkelingen in en om
natuurgebied het Canadameer.
2. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang (2).
Twee punten kregen tijdens de ALV bijzondere aandacht. Financiën en duurzaamheid. Er werd
langere tijd stilgestaan bij de financiële verantwoording door de commissies van Plaatselijk
Belang. Hoewel de commissies hun administratie door de kascontrolecommissie laten
controleren zou PB het toejuichen als zij tijdens de ALV voor de leden van PB ook een overzicht
van hun opbrengsten en kosten zouden presenteren. Het presenteren van banksaldi per de jaar
ultimo, zoals voorheen wel gebeurde, heeft weinig betekenis omdat een banksaldo zonder
verdere toelichting weinig of niets zegt. Wie 1.000,- op de bank heeft en daarbij een paar dikke
uitstaande vorderingen is rijk. Wie 1.000,- op de bank heeft en flinke schulden is arm en juist
een ALV is er om de leden van een club over dat soort zaken te informeren.
3. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang (3).
Het tweede punt waar langere tijd bij stil werd gestaan was de dorpsduurzaamheid. In onze
dorpsagenda 2014 is een paragraaf opgenomen waarin het bestuur van PB toezegt het thema
dorpsduurzaamheid verder uit te zullen werken. Inmiddels heeft PB een lijstje gemaakt van 15
punten waarmee wij met z’n allen Elsloo niet alleen wat groener, maar ook wat duurzamer
zouden kunnen maken. Het zal duidelijk zijn dat wij de punten op dit lijstje eerst met onze
leden en betrokken dorpsbewoners willen bespreken, alvorens te kijken naar mogelijkheden om
ze ook in te voeren. Bij ‘Op de koffie bij Plaatselijk Belang’ in het najaar van 2014 zal
dorpsduurzaamheid het hoofdthema zijn. U kunt er nu al over nadenken.
4. Goed voorbeeld doet goed volgen.
In het vorige Else Blattien hebben wij u geïnformeerd over het initiatief van de gemeente om
bij een aantal particulieren een slimme energiemeter te plaatsen met daaraan gekoppeld het
energie management systeem I-CE van iNRG. Het project heeft als naam ‘Goed voorbeeld doet
goed volgen’. De nieuwsberichten via de media leverden een flinke response op. In totaal
krijgen 45 deelnemers zo’n gratis meter en het bijbehorende systeem, maar zij moeten als
tegenprestatie wel meedoen aan een voorlichtingscampagne waarin zij wijzen hoe met behulp
van een slimme meter en een energie management systeem het energiegebruik
teruggedrongen kan worden. Het hele project zal minimaal 8 maanden duren. Plaatselijk
Belang vindt het een prima initiatief en twee van de zes bestuursleden hebben zich op
persoonlijke titel opgegeven.

5. Gesprek met de Archiefcommissie
In februari 2014 heeft een delegatie van Plaatselijk Belang (JP en AO) een gedeelte van een
bestuursvergadering van de Archiefcommissie bijgewoond. Bij die vergadering was het voltallige
bestuur van de Archiefcommissie aanwezig. Voor PB was het een verhelderend gesprek. Aan de
orde kwam bijv. het doel van de Archiefcommissie. De Archiefcommissie verwees daarbij naar
een flyer die tijdens Elsloo ter tafel beschikbaar is. Die flyer wordt op korte termijn trouwens
herschreven. Voorzitter Hendrik Betten van de Archiefcommissie lichtte ook de scheiding tussen
zijn privé-archief (het zogenaamde Documentatie Centrum Elsloo) en het Archief van de
Archiefcommissie zelf toe. Verder kwam o.a. het knipselarchief van de Archiefcommissie, de
aandacht voor de historische tramlijn die ooit door Elsloo liep, de naam Kloosterheerd in het
nieuwbouwproject en nog een aantal andere praktische zaken aan de orde. De archiefcommissie
gaf zelf aan dat zij op zoek is naar een ‘nerd’ die zich wil bezighouden met het digitaliseren van
het archief van de Archiefcommsssie.
6. Himmelwike editie Elsloo.
Na Nl Doet en Nederland Schoon wordt in de week van 7 tot en met 12 april voor de tiende keer
de Himmelwike gehouden. De Himmelwike is een Fries initiatief dat wordt ondersteund door
grote organisaties als Omrin, Caparis, woningbouwcorporatie Woon Friesland en een aantal
gemeenten. Himmelwike Elsloo begint met een inzamelactie van zwerfvuil door de leerlingen
van de Meester K.J. Dijkstraschool en wordt afgesloten met een werkochtend door de
bestuursleden van Plaatselijk Belang op zaterdag 12 april a.s. en begint om 10.00 uur. PB heeft
tijdens haar laatste bestuursvergadering inmiddels een klussenlijst vastgesteld. Himmelwike
Elsloo 2014 wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vesuviusclub tijdens de
uitbarsting op 1 januari 2014. Zin om mee te doen ? U bent van harte welkom.
7. Speelplaats en schoolplein
De afgelopen maanden is door vrijwilligers tijdens zes zaterdagen keihard gewerkt om de
schooltuin en de speelplaats van de Meester K.J. Dijkstraschool een opfrisbeurt te geven. Het
waren niet alleen nuttige, maar ook gezellige dagen. Het resultaat is fantastisch en PB dankt
alle vrijwilligers en de sponsors voor hun inzet en het beschikbaar stellen van materiaal en
materieel (Loonbedrijf de Samenwerking) Elders in dit aprilnummer van het EB staat een
overzicht van wat er in die weken allemaal is gedaan. De klus is nog niet klaar maar tijdens het
tentfeest in juni als de Meester K.J. Dijkstraschool haar 175-jarig bestaan viert zal de omgeving
van de school er fantastisch bij liggen.
8 Contributie Plaatselijk Belang 2014.
Op 15 april 2014 zal Plaatselijk Belang de jaarcontributie van 5,- incasseren ten laste van de
bankrekeningen waar u in het verleden een machtiging voor heeft afgegeven. Op advies van de
Rabobank zullen we daarvoor dit jaar gebruik maken van het betaalproduct Rabo Euro Incasso.
Incasso zal geschieden met de omschrijving PBET contributie. De leden die geen machtiging
hebben afgegeven, of waarvan de incasso om technische redenen mislukt, ontvangen in april of
mei een contributiefactuur op naam. Graag uw medewerking om de contributieafrekening zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Nog geen lid van Plaatselijk Belang? Meldt u aan door 5,over te maken op bankrekening NL36 RABO 034.05.57.095 t.n.v. Plaatselijk Belang Elsloo en
Tronde onder vermelding van uw naam adres en woonplaats.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

