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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.
Incasso Contributie PB over 2015
In de loop van mei 2015 incasseert Plaatselijk Belang de jaarcontributie over 2015 van onze leden die
daarvoor een machtiging hebben ondertekend. Zonder ondertekend machtigingsformulier is incasseren
verboden. De jaarcontributie van Plaatselijk Belang bedraagt 5,-. De dorpsbewoners die geen lid zijn
van PB, of waar wij geen machtiging van hebben, ontvangen in de loop van de maand mei allemaal
een briefje met het verzoek om zo’n machtiging in te vullen en bij PB in te leveren. Wij vinden een
Plaatselijk Belang Vereniging met zoveel mogelijk leden belangrijk. U hopelijk ook.
Terugblik Algemene Ledenvergadering PB 11 maart 2015
Tijdens onze bestuursvergadering in april hebben wij teruggekeken op de ledenvergadering van
Plaatselijk Belang in maart. Ondanks de lage opkomst kijken wij terug op een volgens ons geslaagde
ledenvergadering. Opmerkingen die onze leden voor, tijdens en na de ALV maakten hebben wij op een
rijtje gezet en tijdens onze bestuursvergadering in april besproken. Tijdens onze bestuursvergadering
kwamen wij tot de volgende constateringen:
1. Het experiment met de voorzitter als enig aanspreekpunt van achter een lessenaar is ons goed
bevallen. Dat doen wij in 2016 dus weer. T.b.v. de vergadering maken wij een powerpoint presentatie.
Aan die PPT presentatie gaan wij volgend jaar meer aandacht besteden.
2. Wij snappen dat de Commissies geen lange epistels over hun activiteiten willen en kunnen schrijven,
maar wat meer info zou de vergadering een stuk boeiender kunnen maken. De presentatie van een
financieel overzicht door de Commissie ’t Else Blattien beschouwen wij als een stap voorwaarts.
3. Ook in 2016 komt er een ‘na de pauze programma’. Wie weet een onderwerp ?
4. Wij gaan m.i.v. 2015 ieder najaar een aflevering van ‘Bij PB op de koffie’ organiseren. Aan de hand
van de dorpsagenda van het lopend jaar bespreken wij dorpse zaken themagewijs. De oogst van ‘Bij
PB op koffie’ zal gebruikt worden bij de vaststelling van de dorpsagenda van het volgende jaar.
5. Het niet of onvoldoende informeren via het EB/website mag volgens ons geen manier zijn om
mensen te ‘dwingen’ de ALV bij te wonen om geïnformeerd te worden.
Inmiddels is n.a.v. onze laatste bestuursvergadering de dorpsagenda over 2015 aangepast. Verder zijn
tijdens die bestuursvergadering ook de notulen van de ALV door het bestuur van PB goedgekeurd. Die
notulen worden door de leden van PB pas in het voorjaar van 2016 beoordeeld. Zowel de aangepaste
dorpsagenda over 2015 als de notulen van de ALV staan op onze dorpswebsite.
Terugblik jaarvergadering SVAE 8 april 2015
Op woensdag avond 8 april 2015 hield de SVAE haar jaarvergadering. De SVAE is een Stichting met
een Algemeen én een Dagelijks Bestuur. De SVAE is eigenaar van een aantal verenigingsaccommodaties, waarvan ons dorpshuis ’t Anker de belangrijkste is. In het Algemeen Bestuur zitten
vertegenwoordigers van dorpsverenigingen waaronder ook enkele buurtverenigingen (Hoofdweg,
Eikenhorstlaan en Portingaweg) Ook Plaatselijk Belang zit in het Algemeen Bestuur van de SVAE. Het
Algemeen Bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Sinds de jaarvergadering van 8 april jl.
bestaat het dagelijks bestuur van de SVAE uit Ruurd Slager (voorzitter), Thijs van Buuren (secretaris),
Jan Siedsma (penningmeester) Meinte Boersma en Geke Goetsch.

De SVAE kan terugzien op een bijzonder jaar. In 2014 werd een grote inhaalslag gemaakt m.b.t. de
isolatie van ons dorpshuis. Vloer, muren en daken werden geïsoleerd en in het voorjaar van 2015
werden op het dak van ’t Anker een groot aantal zonnepanelen geplaatst. Verder presenteerde de
penningmeester tijdens de jaarvergadering een financieel overzicht nieuwe stijl. Wat ons betreft een
goede ontwikkeling.
Tijdens de rondvraag gaf de SVAE ook nog een toelichting op de plannen om de omgeving rond ‘t
Anker op te knappen. Daarover vindt overleg plaats met alle betrokkenen. Op dit moment wordt
gekeken naar de financiële haalbaarheid van de plannen. Wij houden u op de hoogte.
Namens onze leden hebben wij tijdens de jaarvergadering onze waardering uitgesproken voor de
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp door de SVAE.
Terugblik OPO overleg 20 april 2015
Op 20 april vond de jaarlijkse voorjaarsvergadering van alle Plaatselijk Belang Verenigingen van onze
Gemeente plaats. Wij noemen dat het OPO overleg. Bij dat voorjaarsoverleg zijn ook het College van
B&W en vertegenwoordigers van de Raadsfracties aanwezig. De vergadering was in Waskemeer en is
bijgewoond door onze voorzitter en secretaris. Drie onderwerpen sprongen er wat ons betreft uit.
1. De duurzaamheidsinitiatieven in onze dorpen en de omvorming van Energiecoöperatie de Eendracht
tot een regionale energieleverancier. Van wie koopt u uw gas en electra ?
2. Een voorstel van de Gemeente om het overleg met de dorpen (overleg per dorp, regio overleg en
overleg met de gezamenlijke PB verenigingen) anders in te vullen.
3. Een inleiding van Nicolette Hartong van Provincie Friesland over het zgn. ‘Iepenmienskipfûns’.
De komende maanden zullen wij u de over de ontwikkelingen van al deze drie vergaderpunten op de
hoogte houden.

Glasvezelkabelnet
In maart organiseerde de Gemeente Ooststellingwerf samen met Fryslân Ring een bijeenkomst in het
gemeentehuis over glasvezelkabel. Met geld uit Europa probeert Provincie Friesland een glasvezelnet
over de hele Provincie uit te rollen. Door Europese steun kan dat nu nog relatief goedkoop. De meeste
inwoners van ons dorp maken voor hun internetactiviteiten gebruik van de kabel voorzieningen die ooit
zijn aangelegd voor het doorgeven van radio- en t.v. signalen. Voor particulier internetgebruik voldoet
die kabel tot nu toe goed. De bewoners van het buitengebied van ons dorp maken nog gebruik van de
ouderwetse telefoonkabel. Die zijn vaak minder tevreden en dat geldt vooral voor bedrijven. Bij een
verdere toename van internetgebruik zullen de klachten alleen maar groter worden. Goede
kabelvoorzieningen in een huis zijn vandaag de dag net zo belangrijk als goede isolatie. Niet alleen
vanwege het gebruikersgemak, maar zonder isolatie en zonder kabel zijn huizen tegenwoordig heel
moeilijk verkoopbaar.
Tot het buitengebied van Elsloo horen (gedeeltes van) de Hoofdweg, Butenweg, Monden, Canada,
Riete, Donkere Weg, Zuid, Peperstraat, Tronde en de Haerweg. PB schat dat het om zo’n 130
aansluitadressen gaat. Namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is onze voorzitter toegetreden tot
de werkgroep Glasvezelkabel Buitengebied Gemeente. Doel van de werkgroep is om gebruikmakend
van de financiële mogelijkheden die de provincie biedt zo gauw mogelijk te komen tot aanleg van
glasvezelkabel. De komende maanden zullen wij nog een voorlichtingsavond over glasvezelkabel
organiseren. Op dit moment adviseren wij iedereen zich aan te melden als geïnteresseerde. Doe dat
via de website www.friesland.opglas.nl. Het verplicht u nog tot niets !

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

