PLAATSELIJK BELANG
E L S L O O en T R O N D E
30 december 1911

Secretariaat: A. Oudshoorn Horstlaan 5 8424 PT Elsloo (fr.)

tel: 0561 850870

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde 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 PB hierover iets 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.

-Bestuurssamenstelling.
Op 2 april is het bestuur van Plaatselijk Belang voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij
elkaar geweest. Tijdens de ledenvergadering in maart 2013 zijn Annemarijke Smit en Mia Rooks
afgetreden. Hun plaatsen in het bestuur van PB zijn overgenomen door Wilmien de Boer en Hiltsje
Jongsma. Omdat bestuursleden van Plaatselijk Belang niet in functie worden gekozen moest daar
tijdens onze eerste bestuursvergadering een beslissing over worden genomen. In onderstaand
overzicht de functieverdeling van ons bestuur.
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Ieder bestuurslid heeft uiteraard ook een takenpakket. Tijdens onze eerste vergadering hebben
we de taken verdeeld. Voorzitter Jakob Ploeg is aanspreekbaar op algemene bestuurszaken, zal
de vereniging naar buiten vertegenwoordigen en de perscontacten voor zijn rekening nemen. De
secretaris en de penningmeester hebben uiteraard een takenpakket dat aansluit op hun functie.
Het zou te ver voeren het takenpakket van alle bestuurstaken te vermelden. Het takenpakket staat
echter wel ter info in de digitale boekenkast van onze dorpswebsite. Heeft u een concrete vraag ?
Stel hem aan één van onze bestuursleden en u hoort vanzelf wie het onderwerp in zijn portefeuille
heeft. Met uw vragen kunt u ook terecht op het algemene email adres van Plaatselijk Belang. Dat
is Plaatselijkbelangelsloo@gmail.com. Tijdens onze eerste bestuursvergadering werd nog maar
weer eens duidelijk dat uitbreiding van het bestuur tot zeven leden meer dan wenselijk is. Het
bestuur van Plaatselijk Belang gaat actief op zoek naar aanvulling en zal de komende tijd inwoners
persoonlijk vragen toe te treden tot ons bestuur. Wij kennen uiteraard niet alle inwoners van ons
dorp. Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp en dat doen als bestuurslid
van Plaatselijk Belang ? Informeer eens bij een van bovenstaande bestuursleden.
-Contributie Plaatselijk Belang mei 2013
Plaatselijk Belang heeft op dit moment 193 leden en die betalen allemaal 5,- per jaar. In de loop
van de maand mei zal Plaatselijk Belang de jaarcontributie incasseren van de leden die daar een
schriftelijke machtiging voor hebben afgegeven. Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang is een
gezinslidmaatschap. De leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen in de loop van mei
een contributiefactuur met het verzoek om 5,- over te maken op de bankrekening van Plaatselijk
Belang. Bij het briefje zit ook een machtigingskaart. U maakt het voor onze nieuwe
penningmeester wel heel gemakkelijk als u haar machtigt om de jaarlijkse contributie voortaan
automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Onderteken de machtigingskaart en lever hem
in bij het secretariaat van Plaatselijk Belang.

-Ledenwerving Plaatselijk Belang
In mei organiseert Plaatselijk Belang ook een ledenwerfactie. Hoewel PBET met zijn 193 leden
veruit de grootste vereniging is van ons dorp is niet iedereen lid. Elsloo heeft ongeveer 250
postadressen. De afgelopen jaren is nog al eens verzuimd om nieuwe bewoners van ons dorp te
wijzen op het bestaan van Plaatselijk Belang en toe te lichten hoe zo'n vereniging een bijdrage
levert aan de leefbaarheid van het dorp. Daar wil Plaatselijk Belang iets aan doen. In de loop van
mei wordt een ledenwerfactie georganiseerd. Niet leden krijgen die maand allemaal een briefje met
een uitnodiging om lid te worden van Plaatselijk Belang en 5,- over te maken op de bankrekening
van Plaatselijk Belang. U bent dan het hele jaar 2013 lid. Met een bijna symbolische bijdrage
behartigt Plaatselijk Belang ook uw belangen en maakt een aantal voorzieningen in ons dorp
mogelijk.
-Nieuwbouwproject Kloosterweg
Inmiddels is de periode van zes weken, waarin het voorontwerp bestemmingsplan bouwproject
Kloosterweg ter inzage ligt in het gemeentehuis verstreken. Het voornemen van de gemeente is
om nog voor het zomerreces het ontwerp aan de gemeente raad ter vaststelling aan te bieden.
Daarna kan in principe met het bouwrijp maken van de grond worden begonnen. Inmiddels is
Plaatselijk Belang gewezen op het bestaan van CPO, het zogenaamde Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. CPO is een vorm van woningbouwontwikkeling waarbij een groep
particulieren zelf een of meerdere bouwkavels verwerft en als opdrachtgever naar een architect of
aannemer optreedt. Dat is kostenbesparend omdat er dan geen projectontwikkelaar in het
bouwproces ingeschakeld hoeft te worden. Zoals bekend hebben pogingen van Plaatselijk Belang
in het recente verleden om te komen tot de oprichting van een uit dorpsbewoners samengestelde
bouwcommissie geen resultaat opgeleverd. Wellicht dat voor geïnteresseerden in een
nieuwbouwwoning in het nieuwbouwplan Kloosterweg CPO een optie is. De provincie Fryslân kent
een subsidieregeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De naam van het bureau dat
zich aanbiedt om het proces te begeleiden is uiteraard bij Plaatselijk Belang bekend.
-Milieustraat Oosterwolde
Aan de Nanningaweg in Oosterwolde ligt de milieustraat van de gemeente Ooststellingwerf. Het
inzamelen van afval is door de gemeente uitbesteed aan Omrin. Bij de milieustraat kun je zes
dagen per week terecht voor het inleveren van huis-, tuin- en klusafval, dat je daar tegen een
kleine vergoeding en in sommige gevallen zelfs helemaal gratis kwijt kan. Van de milieustraat
wordt druk gebruik gemaakt. Opvallend is dat de milieustraat op zaterdagmiddag al om 12.30 haar
poorten sluit. Wie zijn spullen dan nog kwijt wil moet wachten tot maandag. Dat wordt als lastig
ervaren. Voor sommigen als te lastig met het risico van illegale dump. Tijdens een recente
raadvergadering kwamen de openingstijden van de milieustraat nog weer eens aan de orde.
Uiteraard hangt aan het verlengen van de openingstijden een prijskaartje en dat begrijpen wij
uiteraard. Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde zou verruiming van de openingstijden op zaterdag
een goede zaak vinden.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

