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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp door
het behartigen van de belangen van haar leden. Via dorpsblad 't Else Blattien, de
dorpswebsite en onze eigen facebook account worden leden en andere
geïnteresseerden in ons dorp geïnformeerd. Nieuwe dorpsbewoners ontvangen
allemaal een welkomstbrief met daarin info over PBET en een aanmeldformulier.
Het formulier waarmee u dat doet staat ook op de website. Daar staat verder ook
info over gemeentelijke subsidieregelingen zoals de subsidieregeling
‘maatschappelijke activiteiten’ en de subsidieregeling ‘van onderop aan de slag’.
-Voorspoedig 2016.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst iedereen een in alle opzichten voorspoedig 2016.

-subsidie regeling van onderop aan de slag. (1)
In december rondde de Gemeenteraad van Ooststellingwerf de politieke besluitvorming af over de subsidieregeling
‘Van onderop aan de slag’. Dat gebeurde met een herstemming over een ingediende motie die bedoeld was om
een streep te zetten door het collegeplan over de instelling van een publiekjury. In de subsidiepot zit 1.000.000,dat besteed mag worden aan concrete zaken in de dorpen. Dus ook in Elsloo!! Via een PowerPointpresentatie
lichtte de Gemeente tijdens het regio overleg in Oldeberkoop de regeling toe. Denk daarbij niet alleen in ‘stenen’
was het advies van Wethouder van Esch bij de presentatie van het plan. Het wachten is nu op verdere info vanuit
het Gemeentehuis, waar een ambtelijke werkgroep de regeling verder uitwerkt en het resultaat op korte termijn
zal presenteren.
Om de schijn van willekeur te voorkomen is zorgvuldigheid bij de toekenning belangrijk, want het gaat om veel
geld. Dat vraagt om heldere regels en openheid over de toegekende en uitbetaalde bedragen. N.a.v. een
beslissing van de Gemeenteraad is de regeling uitsluitend toegankelijk voor rechtspersonen. Een begrijpelijke
keuze, maar ook een met een paar haken en ogen. Veel initiatieven van onderen op vinden plaats door (groepjes
van) individuele burgers die zich niet verenigd hebben in een rechtspersoon. Een ander lastig aspect is het
vaststellen van de zogenaamde weigeringsgronden. Welke aanvragen zullen worden geweigerd en waarom.
Het lijkt niet logisch als het uitgekeerde subsidiegeld besteed zou gaan worden aan achterstallig onderhoud van
gemeente-eigendommen. Subsidies uitbetalen om iets te doen aan de kwaliteit van de Iekenlaene in Elsloo lijkt
bijv. een prima idee, maar heeft doordat die Iekelaene eigendom is van de Gemeente ook veel weg van een sigaar
uit eigen doos en het onnodig rondpompen van geld.

-subsidie regeling van onderop aan de slag. (2)
De Gemeentelijke subsidieregeling ‘Van onderop aan de slag’ staat volgens een beslissing van de Gemeenteraad
alleen maar open voor rechtspersonen. Een club is pas rechtspersoon als zij zich als zodanig bij de Kamer van
Koophandel in heeft laten schrijven. Met de beslissing om rechtspersoonlijkheid te eisen lijkt de Gemeenteraad
nog voor de regeling van start gaat onbewust en onbedoeld de kleinere dorpen op achterstand te zetten. In veel
kleine dorpen worden activiteiten door groepjes dorpsbewoners georganiseerd die zich om begrijpelijke redenen
niet bij de KvK hebben laten inschrijven. In ieder geval hebben de Elsloose Stichtingen ‘SVAE’ en ‘Sport’
rechtspersoonlijkheid. Die kunnen dus aanvragen indienen. Dat zal ook gelden voor ‘de kerk’ en ‘de Mr.
Dijkstraschool’. Ook dat zijn rechtspersonen. Van de clubs hebben Concordia, Vesuviusclub Elsloo en Odis
rechtspersoonlijkheid, maar verder is de situatie in Elsloo ook voor PBET niet helemaal duidelijk.
Subsidie moet door verenigingen zelf worden aangevraagd. Daarom nog een paar andere aandachtspunten voor
de subsidie aanvragers. Voetbalclub Trinitas zetelt in Boijl en lijkt niet voor de Ooststellingwerfse subsidieregeling
in aanmerking te komen. Odis Tennis is geen zelfstandig rechtspersoon, maar een commissie van Odis en dat
geldt ook voor de Commissies van Plaatselijk Belang (de archiefcommissie, de feestcommissie en de Commissie ’t
Else Blattien) die weliswaar zelfstandig functioneren, maar geen rechtspersoon zijn. Verder zijn de meeste
buurtverenigingen geen rechtspersoon. Goed opletten is voor verenigingen die subsidie aan willen vragen het
devies. De Gemeente zou voor de Plaatselijke Belang verenigingen bij dat aanvragen een rol zien, maar dat zijn
nog maar geruchten. Wordt vervolgd.

Zolang de spelregels van de subsidieregeling nog niet zijn gepubliceerd kunnen verenigingen niet veel meer doen
dan het maken van plannen en wachten op de dingen die komen gaan.

-Buurtpreventie
Nederlanders lijken steeds meer geld uit te willen geven om hun huizen beter te beveiligen om daarmee
woninginbraken te voorkomen. Niet alleen door de traditionele maatregelen, zoals het aanbrengen van beter
hang- en sluitwerk, maar ook door de aanschaf van de vaak peperdure snufjes op het gebied van elektronische
beveiliging. Elsloo zal op die ontwikkeling geen uitzondering zijn.
Goede conclusies over criminaliteit kun je eigenlijk alleen maar trekken uit de door de officiële instanties
gepubliceerde cijfers. Berichten over criminaliteit in de pers komen echter ook weer niet uit de lucht vallen. Aan de
andere kant zeggen berichten in de krant ook niet alles. Artikelen over criminaliteit doen het sinds jaar en dag in
de krant erg goed. En daar houdt een krant uiteraard ook rekening mee.
Bepaalde dorpen of buurten zijn door hun ligging meer inbraak gevoelig dan andere. Dat vraagt om passende
maatregelen. Een van laatste ontwikkelingen op het gebied van inbraak preventie is de samenwerking van buren
in een WhatsApp-groep. Dat is een moderne vorm van een ouderwetse telefooncirkel. In Dordrecht houden 600
inwoners die zijn aangesloten bij een van de 23 whats-app groepen in die stad een oogje in het zeil. Zij maken
daarbij gebruik van den zogenaamde Veilige-Wijk-App. Is dat wellicht iets voor ons dorp of de gemeente
Ooststellingwerf?
Wellicht, maar er zijn zeker ook nadelen aan zo’n groep verbonden. Lid worden van zo’n groep vraagt om
zorgvuldigheid van de deelnemers. Voor je het weet gaan bewoners elkaar appen over een onbekende auto,
familiebezoek in de buurt, een collectant of andere zaken. Dat komt het veiligheidsgevoel in een buurt echt niet
ten goede. En dat kan ook weer niet de bedoeling zijn.

-Duofiets
In het najaar is Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde benaderd door de Stichting Bercoopfonds met de vraag of er in
ons dorp belangstelling is voor een duofiets. De Stichting stelt daar voor een aanzienlijk bedrag beschikbaar maar
onderhoudskosten komen voor rekening van Plaatselijk Belang. Na overleg met tweewielerspecialist Maarten
Hulzinga en een verzoek om advies aan de Ouderensoos van Elsloo heeft Plaatselijk Belang besloten zo’n fiets aan
te schaffen. Het wordt een dubbelzitter met trapondersteuning. De fiets kan vanaf het voorjaar 2016 worden
gereserveerd bij Maarten Hulzinga en is voor inwoners van ons dorp gratis. Voor toeristen en andere gebruikers
verhuurt Maarten de fiets tegen een commercieel tarief.

-Verkeersveiligheid
Vorige maand nam de Gemeenteraad van Ooststellingwerf een motie aan, waarmee het College opdracht kreeg de
oude situatie in de Stationsstraat te herstellen waarbij autoverkeer in de middaguren verboden is. De motie
doorkruiste de plannen van de Gemeente om van de tijdelijke openstelling voor autoverkeer een definitieve te
maken. De Raad voelde zich door de plannen van het College overvallen, had oren naar kritische opmerkingen van
het winkelend publiek en trapte op de rem. Namens het College reageerde portefeuillehouder Wethouder Sietse
Derks met de mededeling dat het College zich gaat beraden op de uitvoering van de motie.
Tijdens de behandeling van de motie werd uitgebreid stilgestaan bij de verkeersituatie in de Stationsstraat. Een
gedeelte van het winkelend publiek ervaart die als onveilig. Dat komt door het autoverkeer, maar ook door het
gedrag van de veelal jeugdige fietsers. Tijdens het debat vroegen raadsleden zich o.a. af of het gevoel van
onveiligheid terecht was en informeerden bij de wethouder naar ‘harde’ cijfers over die veiligheid. Waarom? De
waarde van harde cijfers is maar heel betrekkelijk als het om koopgewoontes gaat. Veel belangrijker is ‘het gevoel
van onveiligheid’ dat het winkelend publiek door het autoverkeer ervaart en daarom de Stationsstraat mijdt,
elders winkelt of in het eigen dorp blijft.
Het echte probleem van de Stationsstraat zit in het gewijzigde koopgedrag van de Nederlanders.
(internetaankopen) Die veranderingen hebben we met z’n allen onderschat. Bovendien is dat proces nog lang niet
afgerond. Daar verander je met het openen of sluiten van de Stationsstraat helemaal niets aan.
Het verschil tussen objectieve en subjectieve verkeersveiligheid is al sinds lange tijd ook onderwerp van veel
vragen en ergernissen in ons dorp als het gaat om de kruising van de Butenweg met de Riete en de Eikenhorst.
Recent gebeurde er weer een ongeluk met gelukkig alleen maar materiële schade. Winkelen kan je op meerdere
plaatsen; kinderen die op weg naar school en vanaf de Riete komen en de Hoofdweg over moeten steken hebben
geen keus.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

