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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. Donatie Bercoop fonds.
In april werd Plaatselijk Belang aangenaam verrast door een brief van de Stichting
Bercoopfonds. De Stichting, die de erfenis van de voormalige Bank Bercoop beheert, heeft
besloten een bedrag van 25.000,- te schenken aan de gezamenlijke Plaatselijk Belang
Verenigingen in het voormalige kerngebied van Bank Bercoop. Ook de gezamenlijke
basisscholen in het kerngebied ontvangen een donatie van 25.000,-. Stchting Bank Bercoop
levert al jaren een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen in onze regio. Twee jaar geleden
ontvingen wij als vereniging een donatie van het fonds i.v.m. het 100 jarig bestaan van
Plaatselijk Belang. Inmiddels heeft een afvaardiging van PB op 23 april de ‘cheque’ in ontvangst
genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in MFA ‘Mejander’ in Oldeberkoop.
2. Gesprek met de Commissie ’t Else Blattien.
Na een verhelderend gesprek met de Archiefcommissie in maart 2014 vindt op korte termijn
ook een gesprek plaats tussen PB en de Commissie ’t Else Blattien. De Commissie ’t Else
Blattien zorgt niet alleen voor de maandelijkse uitgave van ons Dorpsblad, maar heeft ook een
zgn. activiteitentak die o.a. de jaarlijkse fietstocht en de kerstkuier organiseert. Doel van het
gesprek is om elkaar te informeren over ieders activiteiten en om een aantal oude afspraken en
procedures in goed overleg een keer tegen het licht te houden en zonodig te actualiseren.
3. Goed voorbeeld doet goed volgen.
In vorige edities van het Else Blattien hebben wij u geïnformeerd over ‘Goed voorbeeld doet
goed volgen’ een initiatief van de gemeente om bij particulieren slimme energiemeters te
plaatsen met daaraan gekoppeld het energie management systeem I-CE van iNRG. Aan het
project doen 45 huishoudens mee uit de Gemeente waaronder twee uit Elsloo. Twee
bestuursleden van Plaatselijk Belang (JP en AO) hebben zich op persoonlijke titel voor het
project aangemeld. De meters en het energiemanagement systeem zijn inmiddels geïnstalleerd.
I-Ce maakt het mogelijk doorlopend en online het energieverbruik te volgen. Op 7 mei komen
de deelnemers aan het project bij elkaar om hun eerste ervaringen met het systeem uit te
wisselen.
4. Situatie Hoek Hoofdweg - Frankenaweg.
In 2012 is op initiatief van Vesuviusclub Elsloo op de hoek van de Frankenaweg en de Hoofdweg
het standbeeld ‘Door en Voor’ geplaatst. Het standbeeld is destijds feestelijk onthuld door
wethouder E. van Esch. De kosten van het beeld werden volledig betaald uit eigen middelen van
de Vesuviusclub. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, maar nog altijd maakt de hoek
Hoofdweg – Frankenaweg een wat verwaarloosde indruk. In onze bestuursvergadering van april
heeft het bestuur besloten de gemeente schriftelijk te vragen om een opfrisbeurt voor deze
karakteristieke hoek in ons dorp. In onze brief hebben wij de gemeente ook enkele concrete
voorstellen gedaan. Het wachten is op een reactie vanuit het gemeentehuis. Zodra daar meer
over bekend is zullen wij u informeren.

5. Himmelwike editie Elsloo.
Op zaterdag 12 april heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de Himmelwike Elsloo afgesloten.
Himmelwike is een provinciaal initiatief dat ondersteund wordt door enkele grote organisaties
zoals bijv. Caparis. Ook de Gemeente Ooststellingwerf doet mee. De week begon op maandag 7
april met een inzamelactie van zwerfvuil door de leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool
en werd afgesloten met een werkochtend door bestuursleden van Plaatselijk Belang.
Op zaterdag 12 april werden de toeristische aanwijsborden schoongemaakt en rechtgezet en de
achterzijde van de schilden Elsloo en Tronde van ‘Tot Ziens’ stickers voorzien. Via de
dorpswebsite en het Else Blattien hebben we dorpsbewoners uitgenodigd om mee te doen.
Hoewel de respons op ons verzoek aan dorpsbewoners om mee te doen minimaal was vinden
wij het initiatief om de Himmelwike af te sluiten met een ‘klussendag’ voor herhaling vatbaar.
Himmelwike Elsloo 2014 werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vesuviusclub tijdens
de uitbarsting op 1 januari 2014.
6. Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf.
In april is door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD het coalitieakkoord “Samen voortbouwen
2014- 2018” ondertekend. Samen hebben die drie partijen een meerderheid in onze
gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 22 april werd het akkoord aan de raadsleden
gepresenteerd en werden ook de wethouders Sierd de Boer, Engbert van Esch en Henk Jan
Veenhouwer als lid van het College van Burgemeester en Wethouders benoemd. Voor de
aanwezigen was ook een papieren versie van het akkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord
staat inmiddels ook in de boekenkast van onze dorpswebsite. Uiteraard zal Plaatselijk Belang
Elsloo en Tronde het akkoord inhoudelijk beoordelen wat het College voor de dorpen in petto
heeft.
7. Uitspraak Raad van State inz. nieuwbouwplan Kloosterweg.
In april 2014 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in
een beroep dat was ingediend inz. het op 25 juni 2013 door de gemeenteraad van
Ooststellingwerf vastgestelde bestemmingsplan “Woningbouw Kloosterweg/Hoofdweg”. De
afdeling verklaarde het beroep ‘niet-ontvankelijk, voor zover gericht tegen het niet vaststellen
van financiële delen van een exploitatieplan’ en ‘voor het overige ongegrond’. Dat is juridisch
taalgebruik, maar bij navraag gaf de gemeente als toelichting dat de uitspraak de weg vrij
maakt om op korte termijn de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de
grond op het bouwplan te hervatten. De uitspraak van de Raad van State sluit aan op het in
2011 in onze dorpsvisie uitgesproken standpunt dat Elsloo nieuwbouwplannen in het dorp
toejuicht.
8. Hartdefibrilatoren
In Elsloo hangen twee hartdefibrilatoren. Één naast de ingang van ’t Anker en één bij de
Samenwerking. Dit voorjaar bleek dat voor de in het verleden aangeschafte hartdefibrilator bij ’t
Anker die eigendom is van PB geen geldig servicecontract bestond. In overleg met de Stichting
Reanimatie & AED Groep Oosterwolde hebben we besloten tot een service beurt voor het
apparaat. Dat is inmiddels gebeurd en de defibrilator bij ’t Anker is daardoor weer voor een
aantal jaren gebruiksklaar. De kosten van de servicebeurt betekende overigens wel een
behoorlijke aanslag op de beperkte financiële middelen van Plaatselijk Belang.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

