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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. Voorspoedig 2014.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst alle bewoners van ons dorp een
mooi en groen 2014.
2. De Scholen van (over)morgen.
In december heeft de gemeenteraad de visienota 'De scholen van (over)morgen' vastgesteld.
Aan de behandeling in de Raad ging een druk bezochte behandeling in de Raadscommissie
Welzijn vooraf. De publieke belangstelling voor deze behandeling was opvallend groot en de
publieke tribune van de raadzaal was tot de laatste plaats bezet. Veel tijd werd die avond
besteed aan de respons op een enquête die de gemeente in juni 2013 over het basisonderwijs
hield. Die respons was niet groot en te gering om er conclusies aan te verbinden. Dat was
jammer, want in plaats van een inhoudelijke gedachtewisseling over de inhoud van de nota
ging veel tijd verloren aan een discussie over de oorzaak van die slechte respons. Uiteindelijk
heeft de gemeenteraad medio december 2013 de nota goedgekeurd onder voorwaarde dat de
enquêteresultaten niet in de nota zouden worden opgenomen. Bij alle ontwikkelingen in het
onderwijs zal de visienota basisonderwijs de komende jaren een belangrijke rol spelen in onze
gemeente.
3. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op
woensdag 12 maart. De agenda voor deze vergadering zal worden gepubliceerd in het Else
Blattien van februari 2014 en op de dorpswebsite. In de boekenkast van de website zullen de
vergaderstukken, zoals jaarverslagen en financiële overzichten worden opgenomen. Tijdens de
ledenvergadering in maart zal bestuurslid Herman Winters aftreden. Herman heeft er dan vijf
jaar als bestuurslid op zitten en is niet herkiesbaar. Het bestuur van Plaatselijk Belang is er
(nog) niet in geslaagd een vervanger voor Herman te vinden. Bovendien is uitbreiding van het
bestuur tot zeven bestuursleden al een hele tijd één van onze wensen. Binnen ons bestuur zijn
afspraken gemaakt over de persoonlijke benadering van een aantal dorpsbewoners. Wellicht
wilt u de komende jaren zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp via een
bestuursfunctie in Plaatselijk Belang ? Meld u dan zelf aan voor een kennismakingsorientatiegesprek bij één van onze bestuursleden.
4. bestemmingsplan buitengebied
In 2013 is de gemeente Ooststellingwerf begonnen met de vervaardiging van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied. Daarvoor werden in oktober o.a. drie voorlichtingsavonden
georganiseerd. Via een speciale projectwebsite kunt u de voortgang van het proces volgen en
een overzicht van ingebrachte punten nog eens rustig bekijken. De conclusie van de gemeente
was dat de belangstelling voor deze avonden gemiddeld zeer goed was, maar dat is maar
betrekkelijk, want het is een gemiddelde. Op de avond in Appelscha waren bijv. maar 15
geïnteresseerden aanwezig. In januari 2014 volgt een nieuwe reeks voorlichtingsavonden,
waarbij de animo vast wel wat groter zal zijn dan die voor de eerste serie. Een belangrijk
tussenstation, het vaststellen van een nota van uitgangspunten komt dan weer een stapje
dichterbij. De projectwebsite wordt bijgehouden door stedenbouwkundig bureau BügelHajema
die het proces begeleidt. De link naar die website vindt u in de hoofdrubriek Bouwen onder
Bouwen en Verbouwen op de Gemeentelijke website.

5. Dorpsagenda 2014
Tijdens de ledenvergadering op 12 maart 2014 zal ook aandacht worden besteed aan de
dorpsagenda voor 2014. De afgelopen maanden heeft het secretariaat van Plaatselijk Belang
een concept voor een nieuwe dorpsagenda opgesteld. Daarbij is o.a. rekening gehouden met
de bevindingen tijdens onze dorpschouw (het rondje op de fiets door Elsloo) en de
opmerkingen van aanwezigen bij de recente buurtenbijeenkomst. (Bij Plaatselijk Belang op de
Koffie) Op basis van genoemd concept wordt bij de eerst volgende bestuursvergadering de
dorpsagenda voor 2014 definitief vastgesteld. Tijdens de ALV geeft het bestuur van PB daar
desgewenst nog een nadere toelichting op. We zullen dat net als vorig jaar doen aan de hand
van een lijstje met speerpunten uit onze dorpsagenda 2014.
6. Wandeling Staatsbosbeheer
Van Staatsbosbeheer kreeg PB het verzoek om namen door te geven voor de nieuwe
wandeling in de buurt van het Canadameer die Staatsbosbeheer op dit moment in
voorbereiding heeft. Op ons verzoek in het EB van vorige maand kwamen twee reacties binnen
te weten het 'Aekingerpad' en het 'Witvoetenpad'. De tweede naam verwijst naar vroegere
bewoners van het gebied. Omdat Staatsbosbeheer terughoudend is met het vernoemen van
personen bij de naamgeving van wandelpaden is de keuze gevallen op de naam Aekingerpad.
7. De subsidie maatschappelijk activiteiten.
Jaarlijks ontvangt iedere Plaatselijk Belang vereniging van de gemeente een bijdrage die
besteed moet worden aan maatschappelijke activiteiten. Voor Elsloo is dat bedrag in 2014
1.600,-. (1.000,- per dorp + 600 x 1,- per inwoner) Plaatselijk Belang is in principe slechts
doorgeefluik van dat geld, maar mag die subsidie ook zelf besteden. In 2011 is een bedrag van
1.000,- besteed aan de viering van het 100 jarig bestaan van PB (jubileumboek) en uit de pot
van 2012 is 1.000,- uitgekeerd i.v.m. opstartactiviteiten van ODIS Tennis. Verder werden ook
wat kleinere bedragen uitgekeerd. De uitgaven worden verantwoord tijdens de Algemene
Leden Vergadering van Plaatselijk Belang. Ondanks de maandelijkse mededeling in het EB over
het bestaan van de regeling is er in 2013 maar een beperkt beroep op de pot gedaan. In de
bestuursvergadering van december heeft het bestuur van PB daarom besloten 1.100,- uit de
pot 'op de plank te zetten' ten behoeve van de wijziging van de statuten van Plaatselijk
Belang, de vervaardiging van een dorpsfilm en de bouw/aanschaf van een
bushokje/afspreekpunt/picknickplaats op de driesprong Noord.
8. Leefbaarheid van Elsloo/lemon (leefbaarheidsmonitor) vervolgmeting 2013.
Kort voor Kerstmis ontving Plaatselijk Belang het rapport Leefbaarheid 2013 van de gemeente.
In het rapport staan de resultaten van de zgn. éénmeting die in september 2013 door een
onafhankelijk bureau werd gehouden en gaat over de leefbaarheid van de gemeente en de
afzonderlijke dorpen. Het was de tweede enquête na de zgn. nulmeting in 2010. Het rapport
heeft bijna 60 bladzijden en bevat gedetailleerde informatie. De 35 vragen over 5 thema’s,
leverden een rapportcijfer van 7,7 op voor de leefbaarheid van Ooststellingwerf. Onze
gemeente scoort daarbij hoger dan het landelijke cijfer. Oldeberkoop scoort binnen de
gemeente het hoogst en Waskemeer het laagst. Elsloo krijgt een cijfer van 7,5 en sluit daarbij
aan op het gemiddelde van de totale gemeente. In maart 2014 worden de uitkomsten van het
leefbaarheidsrapport en een plan van aanpak besproken in de Raadscommissie Welzijn. Het
hele rapport kan via de website van de gemeente worden geraadpleegd. Plaatselijk Belang
beschikt over een papieren exemplaar.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

