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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. Dorpsfeest/Vesuvius Tentfeest.
Het tweejaarlijkse dorpsfeest/Vesuvius tentfeest komt snel dichterbij. Nadat twee jaar geleden
het dorpsfeest samen viel met de zesjaarlijkse optocht van versierde wagens en met de
honderdste verjaardag van Plaatselijk Belang, wordt ook editie 2014 een bijzondere. Behalve
het Vesuvius Tentfeest, wordt op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni herdacht dat de basisschool in
Elsloo 175 (!) jaar bestaat. Tenslotte wordt op zaterdag 7 juni ook het deelproject speelplaats
en schoolplein officieel afgesloten. Plaatselijk Belang wenst de organisatoren van alle
activiteiten veel succes bij de uitvoering van alle plannen en alle feestvierders een gezellige
week.
2. Het Groene Schoolplein.
De organisatie van het tentfeest is vooral een zaak van de leden van de Vesuviusclub zelf en
voor de organisatie van de festiviteiten i.v.m. het 175 jarig bestaan van de basisschool tekent
de reüniecommissie. Daarin zitten Roelof Grasmeijer en Aafje Bijstra namens de school en
verder Willem Veurman en Hendrik Betten. Bij de werkzaamheden rond de realisatie van het
Groene Schoolplein is Plaatselijk Belang uiteraard zelf nauw betrokken geweest. Het groene
schoolplein is onderdeel van een groter projectplan, waarin diverse zaken zijn gerealiseerd. Via
onze website heeft PB belang u geïnformeerd over de voortgang van alle werkzaamheden aan
het groene schoolplein en ook op de website van de Meester K.J. Dijkstraschool was er van alles
over te lezen. Zaterdag 7 juni sluiten we een mooie periode af met een bijzonder resultaat. Het
resultaat kon alleen maar worden bereikt door de steun van sponsors en vrijwilligers. Bedankt
daarvoor.
3. Een boombank om de Linde
In de tuin voor de Meester K.J. Dijkstraschool staat een imposante lindeboom. De afgelopen
maanden heeft de directe omgeving van die boom een ware metamorfose ondergaan. Toch
ontbreekt er eigenlijk nog één ding en dat is een boombank. Het is een oude wens om de
centrumfunctie van de omgeving van ’t Anker te onderstrepen. Die wens staat ook in onze
dorpsvisie. Hoewel er uit het projectplan Groen Dorp geen gelden meer beschikbaar zijn voor de
aanschaf van de bank komt die bank er toch. Er is subsidie aangevraagd bij het Bercoopfonds
en de vooruitzichten zijn veelbelovend. De opdracht om een bank te maken is daarom inmiddels
verstrekt. Gerrit de Boer van de Vrije Smidse in Langedijke is inmiddels begonnen met de
constructie van een ronde metalen bank met hardhouten zitgedeelte, kleur groen en
weerbestendig. Op zaterdag 7 juni laat hij op het grasveld voor de school zien hoe ver hij met
de constructie van de bank gevorderd is.
4. Landinrichtingsproject klaar/spartelvijver in gebruik genomen.
Het landinrichtingsproject Oosterwolde-Elsloo-Appelscha is klaar! Sinds 2002 is er van alles
veranderd in de structuur van dat 3.000 ha grote gebied. Voor Elsloo was de komst van het
fietspad langs de Kloosterweg al een belangrijke mijlpaal, maar ook de in gebruik name van de
spartelvijver voor paarden en honden was een bijzonder hoogtepunt. Dat gebeurde op 9 juni

met een bijzondere bijeenkomst bij de vijver naast het Canadameer. Daar werd het
landinrichtingsproject afgesloten en de spartelvijver in gebruik genomen door gedeputeerde
Johannes Kramer. Plaatselijk Belang was daar ook voor uitgenodigd en aanwezig. Fiets of
wandel eens over het Kloosterpad en ga door de Boswachterij Appelscha langs de Spartelvijver
richting Canada en realiseer je in wat voor mooie omgeving wij eigenlijk wonen. Vergeet bij de
spartelvijver niet het bankje even uit te proberen en de tekst op de maquette te lezen.

5. Energie coöperatie de Eendracht
In Makkinga is energiecoöperatie De Eendracht actief. Die bestaat inmiddels ruim anderhalf
jaar. De coöperatie heeft bijna 40 leden. Ondanks dat betrekkelijk kleine aantal levert het
contract dat is afgesloten met energieleverancier Greenchoice al een aardig bedragje op. Daar
profiteren de deelnemers én het dorp van. Omdat Makkinga als enige dorp in onze Gemeente
een eigen energiecoöperatie heeft en de in de afgelopen jaren opgedane kennis graag wil delen
met de bewoners van de andere dorpen in de regio organiseerde de Eendracht op woensdag 14
mei een oriënterend kennismakingsgesprek. Voor deze informatieve bijeenkomst waren de
Plaatselijk Belang Verenigingen uit de regio uitgenodigd. Maar ook andere geïnteresseerden
waren van harte welkom. Tijdens de avond werd een presentatie verzorgd door Johan Kievit uit
Ameland, het gezicht van de Energiecoöperatie Ameland. De komende tijd gaat energie
coöperatie de Eendracht proberen om bewoners in de directe regio van het dorp Makkinga voor
de Energiecoöpratie de Eendracht te interesseren.
6. Dorpsduurzaamheid
Een initiatief als dat van Energie Coöperatie de Eendracht om haar vleugels uit te slaan staat
niet op zichzelf. Er zijn veel meer voorbeelden op het terrein van duurzaamheid ook in onze
gemeente. Denk maar eens aan de mogelijkheden die door de gemeente worden geboden om
dorpshuizen te isoleren en energiezuiniger te maken, of aan het gemeenteproject ‘Goed
voorbeeld doet goed volgen’, waarbij deelnemers de beschikking krijgen over een
energiemanagement systeem. Het recent door Post.nl op grote schaal ook in Elsloo verspreide
briefje waarin de vermindering van het aantal brievenbussen wordt aangekondigd staat niet op
zich zelf. Ook zoiets is een voorbeeld van gedragsveranderingen van mensen al dan niet
ingegeven door duurzaamheidsoverwegingen.
In onze dorpsagenda voor 2014 staat een milieuparagraaf die in overleg met de Gemeente is
vastgesteld. Na de zomer organiseert Plaatselijk Belang een bijeenkomst met de
buurtvertegenwoordigers over duurzaamheid. De vraag zal dan zijn: hoe kunnen wij als dorp
inspelen op de duurzaamheidsproblematiek. Plaatselijk Belang ontvangt zeer regelmatig info
over het onderwerp. Op onze dorpswebsite is in de boekenkast al een plank beschikbaar waar
zinvolle informatie zal worden geplaatst die gaat over dorpsduurzaamheid.
7. Het OPO Overleg
Twee keer per jaar komen de 13 Plaatselijk Belang Verenigingen uit onze gemeente bij elkaar
voor gezamenlijk overleg. Dat is het zogenaamde OPO overleg. Het voorzitterschap van het
OPO overleg rouleert. In 2014 zit de voorzitter van Plaatselijk Belang Ravenswoud het OPO
overleg voor. Bij de voorjaarsvergadering zijn niet alleen de Plaatselijk Belang Verenigingen
aanwezig, maar meestal ook het hele College van B&W, een aantal ambtenaren en
fractievertegenwoordigers van de politieke partijen. Het is al vaker geconstateerd. OPO is geen
rechtspersoon, kan geen beslissingen nemen en hooguit als overlegorgaan functioneren waarin
de gemeente voor een relatief klein gezelschap haar beleid toelicht. Maar daarvoor is één of
twee keer per jaar een overleg te weinig. Dat kan via andere kanalen ook en misschien zelfs
nog wel veel beter. Het zou een goede zaak zijn om in overleg de waarde van het OPO overleg
een keer kritisch tegen het licht te houden.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

