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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. Groene Schoolplein
Het groene schoolplein van de Meester K.J. Dijkstraschool in Elsloo is klaar. Op zaterdag 7 juni werd het
plein officieel overgedragen aan Saake Saakstra directeur van Comperio, Roelf Grasmeijer directeur van de
school en uiteraard aan enkele leerlingen die het plein gaan gebruiken. De overdracht vond plaats bij de
oude lindeboom voor de school. Wethouder Jan Henk Veenhouwer knipte daar met een heggenschaar een
lint door, waarna iedereen de gelegenheid kreeg om het mooie resultaat van alle inspanningen zelf te
bekijken. De overdracht van het groene schoolplein viel samen met de viering van de 175-ste verjaardag
van de Meester K.J. Dijkstraschool en kan dus ook worden gezien als een bijzonder cadeau voor de jarige
school. De aanleg van het groene schoolplein maakt deel uit van het project Elsloo-Tronde groen dorp
tussen Tjonger en Lende. In dat project werken het dorp Elsloo en de gemeente samen met
Landschapsbeheer Friesland en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij aan een aantal
deelprojecten. In de loop van de middag kwamen sponsors en vrijwilligers die het project mogelijk
maakten nog kort bij elkaar om in het Elser Praothuus terug te kijken op het succes van dit project. Op dit
moment oriënteert Plaatselijk Belang zich op de mogelijkheden om ook de tweede fase uit het
schetsontwerp van Arcadis over een nieuw groen dorpshart voor Elsloo te realiseren. Dat schetsontwerp
staat nog altijd op onze dorpswebsite op de plank ‘Mooi Elsloo’ van de digitale boekenkast. Na de zomer
zal Plaatselijk Belang het initiatief nemen om met betrokkenen over die tweede fase te overleggen.
2. Bouwplan Kloosterweg
Op maandag 26 mei heeft B.V. Schoterland de werkzaamheden aan het bouwplan langs de Kloosterweg in
Elsloo hervat. Door een ingediend beroep tegen het in 2013 door de gemeenteraad van Ooststellingwerf
vastgestelde bestemmingsplan “Woningbouw Kloosterweg/Hoofdweg” lagen die werkzaamheden enige tijd
stil. In april 2014 kwam het groene licht van de Raad van State en konden de werkzaamheden worden
hervat. Vooruitlopend op nieuwbouw wordt het terrein de komende maanden bouwrijp gemaakt waarbij
ook nutsvoorzieningen (gas/water/electra) worden aangelegd. Vanaf de komgrens, waar het fietspad langs
de Kloosterweg ophoudt, komt binnen de bebouwde kom van Elsloo een trottoir dat loopt van de
aansluiting van de nieuwe Kloosterheerd op de Kloosterweg tot aan het kruispunt van de Kloosterweg met
de Hoofdweg. Geïnteresseerden in een kavel in het nieuwbouwplan kunnen rechtstreeks contact opnemen
met de Gemeente Ooststellingwerf (C. Veenstra 0516-566447). Binnenkort verschijnt een brochure.
3. Kunst in Elsloo
Naar aanleiding van een nieuwsbericht op onze dorpswebsite werd Plaatselijk Belang door Stichting de
Grijpvogel er op gewezen dat Elsloo niet over twee, maar over drie gemeentelijke kunstwerken beschikt.
Dat zijn ‘De Samenwerking’ bij de Portingaweg, het ‘Lammetje’ naast de school, maar ook ‘Turnende
kinderen’ aan de gevel van de gymzaal van de Meester K.J. Dijkstraschool is een gemeentelijke kunstwerk.
Het is in 1968 vervaardigd door Klaas Prenger. Door het bedrijf Kunstwacht uit Delft (een soort
monumentenzorg voor kunstwerken) is in juli 2013 een inventarisatie gemaakt van alle gemeentelijke
kunstwerken en ook het beeld ‘Turnende Kinderen’ is toen beoordeeld. Het beeld kwam er niet zo goed
vanaf, maar dat gold voor meer kunstwerken in onze gemeente. Kunstwacht gaf als advies het kunstwerk
te restaureren en schat de kosten daarvan op 510-. Het afgelopen jaar is door de gemeente veel tijd en
aandacht besteed aan achterstallig onderhoud van kunstwerken en op korte termijn zullen ook de
informatiezuiltjes en -bordjes worden vervangen. Dat is een goede zaak, maar daarmee zijn de
beschikbare middelen wel op. Hoewel in het coalitieakkoord dat Ooststellingwerfsbelang, VVD en CDA
recent sloten met geen woord over het onderwerp wordt gerept, vindt het College hopelijk toch de
middelen om iets aan deze ongewenste situatie te doen.

4. Overstappen naar Energieleverancier de Eendracht.
Hoe is het mogelijk dat een kleine energie coöperatie met 40 deelnemers als de Eendracht uit Makkinga in
anderhalf jaar 2.000, - overhoudt en de Amelandse Energie Coöperatie in enkele jaren vele tonnen? Dat
werd tijdens een door de Eendracht georganiseerde avond duidelijk. Het geheim zit hem in de
bedrijfsfilosofie van energieleverancier Greenchoice. De Eendracht koopt zijn energie in bij Greenchoice.
Greenchoice maakt geen energie maar handelt er in. Niet meer en niet minder. Op grond van haar
bedrijfsfilosofie betaalt Greenchoice het verschil tussen haar eigen inkoopsprijs en haar eigen verkoopprijs
rechtstreeks aan de via energiecoöperaties als de Eendracht verkochte stroom uit. En dat loopt snel op.
Greenchoice betaalt haar eigen bedrijfskosten volledig uit het vastrecht, dat overigens niet afwijkt van dat
van andere energieleveranciers. De Eendracht uit Makkinga zoekt energiegebruikers uit Elsloo die over
willen stappen en een voorbeeld voor hun dorp willen zijn. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook
bedrijven of stichtingen die het goede voorbeeld willen geven. Gezocht: schapen die als eerste over de
dam durven. In de boekenkast van onze dorpswebsite staat op de plank dorpsduurzaamheid een formulier
dat u kunt gebruiken om uw interesse bij de Eendracht te melden.

5. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Op woensdagavond 28 mei vond in het Gemeentehuis van Oosterwolde de kick-off (aftrap) plaats van het
project ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Goed voorbeeld doet goed volgen is een door de gemeente
gesteund initiatief waaraan 45 inwoners van onze gemeente meedoen, waarvan twee uit Elsloo. Bij de
deelnemers zijn slimme energiemeters geplaatst in combinatie met een energiemanagement systeem.
Tijdens de kick-off wisselden deelnemers hun eerste ervaringen met het gebruik van het systeem uit.
In het project Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen werken SAMEEN, iNRG, de Gemeente Ooststellingwerf en
deelnemers met elkaar samen. iNRG leverde het energiemanagement systeem, studenten van SAMEEN
verzorgden de installatie bij de deelnemers thuis en de Gemeente steunt het project financieel.
Deelnemers konden zich naar aanleiding van een oproep in de Nieuwe Ooststellingwerver zelf aanmelden.
Het energiemanagementsysteem levert de gebruikers inzicht in hun energieverbruik. De bedoeling is dat
dit leidt tot aanpassing van het gedrag of aanschaf van andere (huishoudelijke) apparatuur.
Veel van de deelnemers aan de voorlichtingsavond bleken zich al heel bewust met energiegebruik bezig te
houden en hadden hun huis al geïsoleerd of zonnepanelen aangeschaft. Zij moeten hun omgeving bewust
maken van de mogelijkheden om iets aan de verduurzaming van de maatschappij te doen. Het project
heet niet voor niets “goed voorbeeld doet goed volgen”. Er volgen nog enkele vervolgbijeenkomsten.
Tijdens een de tweede bijeenkomst bestuderen de deelnemers in een zogenaamd energiecafé gezamenlijk
hun eigen energierekening en op de derde avond wordt een energiemarkt georganiseerd waarbij lokale
bedrijven de deelnemers praktisch informeren over duurzame maatregelen.
6. Toekomst sportvoorzieningen.
In juni organiseerde de Gemeente Ooststellingwerf drie brainstormbijeenkomsten over de toekomst van
sportaccommodaties. Op drie achtereenvolgende avonden kwamen de binnensportaccommodaties, de
buitensportaccommodaties en de zwembaden aan de orde. De gemeente Ooststellingwerf is bezig een
sportaccommodatie visie op te stellen. Daarbij krijgt de gemeente steun van organisatie advies bureau
Drijver en Partners. Bij de samenstelling van de visienota wordt een splitsing gemaakt in de onderdelen
analyse en visie. Het onderdeel analyse is een afrondende fase. Die analyse is gemaakt op basis van info
van onder andere de gemeente zelf, de bonden, de provincie en een recent gehouden enquête onder de
verenigingen zelf. De concept tekst van de analyse en de enquête staan in de boekenkast van de
dorpswebsite op de plank gemeente. Voor de avonden waren niet alleen de sportverenigingen zelf, maar
ook de Plaatselijke Belangen uitgenodigd. PBET ontving de uitnodiging voor het bijwonen van de
brainstormsessies een week voor de geplande avonden. In het recent gesloten Coalitieakkoord geeft het
College aan dat zij burgers vroegtijdig de gelegenheid wil geven invloed uit te oefenen op het gemeentelijk
handelen. Brainstormen over de toekomst voor dat je belangrijke beslissingen neemt is een goede zaak,
maar als je de deelnemers aan zo’n avond een week van te voren uitnodigt gaat er toch echt iets niet
goed.
7. Vakantie
Op het moment dat dit Else Blattien verschijnt, zijn de schoolvakanties begonnen. Plaatselijk Belang wenst
iedereen een aangename zomervakantie toe.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

