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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.
Dorpsduurzaamheid (1)
Met steun van de Gemeente organiseerde PB in november een avond over dorpsduurzaamheid.
Opzet van de avond was om te laten zien hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan de
verduurzaming van onze maatschappij. Voor de pauze verzorgde Arno Goettsch een presentatie
over duurzaamheidsaspecten van het autobezit. Aan de orde kwamen o.a. de ontwikkelingen in
motortechniek (elektrische auto's), brandstofgebruik (CNG gas), de eigen bedrijfsvoering van
Autobedrijf Siton, de infoverstrekking aan klanten via energielabels en certificering, maar ook
verschillende vormen van gedeeld autogebruik door dorps- en buurtbewoners. Zal Elsloo ooit
een SBME (Stichting Buurt Mobiliteit Elsloo) kennen met een buurt- of dorpsauto voor
gemeenschappelijk gebruik? De tijd zal het leren. Na de inleiding door Arno Goettsch konden de
aanwezigen zelf een proefrit maken met een ‘elektrische’ Opel Ampera.
Na een korte pauze kregen vertegenwoordigers van studentencollectief Sameen en I-nrg het
woord. Via een kleine quiz werd de kennis van de aanwezigen over het energieverbruik van hun
huishoudelijke apparaten getest. Het leverde een aantal verrassende constateringen op. Ook
werd het energie gebruik van de meegebrachte waterkokers beoordeeld. Annemarijke Smit
bleek te beschikken over de zuinigste waterkoker en Wiesje van de Berg over de onzuinigste.
Allebei kregen zij een prijsje. Lusanne van Benthem van I-nrg liet zien hoe je met een
energiemanagement systeem van I-nrg je eigen stroom- en gasverbruik zichtbaar maakt. Met
steun van de gemeente zijn er al honderd van dit soort systemen in onze gemeente geplaatst.
Dorpsduurzaamheid (2)
Alle beetjes helpen als het om duurzaamheid gaat. Een voorbeeld: wie bloed moet afgeven ten
behoeve van laboratorium onderzoek, moet daarvoor naar Makkinga, Noordwolde of als er
veel haast bij is naar het ziekenhuis in Drachten of Heerenveen. De meeste inwoners van Elsloo
rijden naar Makkinga omdat daar ook hun huisarts woont. Iedereen vindt dat niet bijzonders en
wekelijks rijden op vrijdagochtend tussen de 10 en 20 inwoners van Elsloo naar Makkinga. Zo
gaat het al jaren en iedereen lijkt het de normaalste zaak van de wereld te vinden als hij of zij
in de wachtkamer van de huisarts in Makkinga een handvol dorpsgenoten treft. Voor de
prikzuster naar Makkinga komt, houdt zij echter eerst spreekuur in Noordwolde. Daarna rijdt zij
via Elsloo naar Makkinga. Een prikpost in ’t Anker zelf zou een mooie besparing aan
brandstofkosten opleveren. Er zal best wel nagedacht zijn over de huidige regeling, maar
opvallend is het wel.
Seniorenmaaltijd in ’t Anker.
Een keer per maand wordt in ’t Anker een eettafel voor senioren georganiseerd. Het diner wordt
verzorgd door Lukas en Femmy. Aan de eettafel doen zo’n 25 dorpsbewoners mee. Op
donderdag 9 oktober namen ook 4 bestuursleden van Plaatselijk Belang aan de senioren
maaltijd deel. En dat is ons prima bevallen. Nadat mw. Alie van Weperen de aanwezigen had
verwelkomd kreeg voorzitter Jakob Ploeg van PB de gelegenheid de aanwezigen toe te spreken.

Na zijn toespraak overhandigde hij Femmy en Lukas als dank voor hun jarenlange inzet en
service een boeket bloemen en bood de deelnemers een consumptie en de koffie op kosten van
Plaatselijk Belang aan. Uiteraard gingen er tijdens de maaltijd ook allerlei dorpse zaken over
tafel waarvan er ook een aantal voor het bestuur van PB nieuw waren bijv. over de Iekenlaene.
Voor ons werd duidelijk dat de deelnemers aan de eettafel allemaal met veel plezier in ons dorp
wonen. Namens de deelnemers vroeg Teunes Kastelein nog even het woord en gaf Plaatselijk
Belang als boodschap mee om toe te zien op het onderhoud van ons dorpsgroen en om er bij de
Gemeente op aan te dringen om de Butenweg van belijning te voorzien. Met een dankwoordje
van mw. Alie van Weperen voor het initiatief van Plaatselijk Belang werd een gezellige etentje
afgesloten.
Enquête buurtsportcoach
Heeft u het enquête formulier van Scala over de inschakeling van een buurtsportcoach in Elsloo
dat vorige maand bij het Else Blattien zat ingevuld en ingeleverd? Tot 1 december had u
daarvoor de tijd. Het exacte aantal deelnemers was op de sluitingsdatum van de kopybus voor
dit nummer van het Else Blattien nog niet bekend. In ieder geval hebben de leerlingen van de
Meester K.J. Dijkstraschool allemaal een formulier ingevuld. De ingevulde formulieren zijn
inmiddels bij Scala ingeleverd. In een van de volgende afleveringen van ’t Else Blattien worden
de resultaten door Scala naar het dorp teruggekoppeld en kunt u lezen of en hoe in 2015
buurtsportcoaches in ons dorp zullen worden ingeschakeld.
Presentatie sportvisienota
In opdracht van de Gemeente Ooststellingwerf heeft adviesbureaun Drijver en Partners
onderzoek gedaan naar de toekomst van de sportaccommodaties in Ooststellingwerf. Het gaat
daarbij om sporthallen en zwembaden, maar ook om gymnastieklokalen en sportvelden. Het
onderzoek bestaat uit twee delen. In deel 1 is een analyse gemaakt van de aanwezige
sportaccommodaties. Deel 2 bevat een visie op de toekomst van die sportaccommodaties. Die
visie werd in november 2014 gepresenteerd. In de nota komt ook de situatie in Elsloo aan de
orde. De nota plaatst kanttekeningen bij de lage bezettingsgraad van de gymzaal, adviseert het
korfbalveld voorlopig in stand te houden en adviseert partijen in overleg te gaan over de
situatie m.b.t. het veldengebruik door de v.v.Trinitas. De door Drijver en partners geschreven
nota is niet meer dan een door deskundigen opgesteld advies. Het gemeentebestuur moet nog
een besluit nemen over de toekomst van de sportaccommodaties en in dat proces heeft de
Gemeenteraad het laatste woord.
Opo najaars overleg
Twee keer per jaar komen de Plaatselijk Belang Verenigingen voor het zogenaamde OPO
overleg bij elkaar. Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Bij het voorjaarsoverleg is
het hele College van B&W en vaak ook nog een aantal ambtenaren aanwezig. Bij het
najaarsoverleg is namens de gemeente alleen de dorpencoördinator van de partij. De
Plaatselijk Belang Verenigingen fungeren om beurten als gastheer. In 2014 was Plaatselijk
Belang Ravenswoud gastheer. Opo vergaderingen zijn er vooral om elkaar te informeren en
ideeën op te doen. Echte beslissingen kunnen tijdens het OPO overleg niet worden genomen,
het OPO is geen rechtspersoon. Tijdens het najaarsoverleg werd duidelijk dat de meeste
Plaatselijk Belang verenigingen met gemengde gevoelens terugkijken op het overleg over de
gebiedsagenda’s medio dit jaar in het gemeentehuis en dat zij nog steeds wachten op concrete
voorstellen van de gemeente over de manier waarop dit gebiedsoverleg in de toekomst plaats
moet gaan vinden. Daarnaast constateerden de PB verenigingen dat de slechte berichtgeving
over de nieuwe ‘zorgbieden en de bijbehorende gebiedsteams’ voor veel verwarring had
gezorgd. Inmiddels zijn die zorggebieden zelf wel bekend. (Oosterwolde, Haulerwijk en
Appelscha) maar welk dorp in welk zorggebied valt is op 20/11 nog steeds niet bekend
gemaakt. Veel beter waren de aanwezige PB verenigingen te spreken over de 100-uren regeling
van Caparis en de gang van zaken tijdens de bezoeken van het College aan de dorpen. Volgend
jaar is PB Waskemeer gastheer voor de gezamelijke PB Verenigingen.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

