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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 om lid te worden. Het formulier waarmee u dat kunt doen staat ook
op de website. Daar staat ook info over bijv. gemeentelijke subsidieregelingen zoals de
regeling ‘maatschappelijke activiteiten’, de regeling ‘van onderop aan de slag’ en over het
verenigingsleven waar het dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard om een kijkje te
nemen.
-Voorspoedig 2017.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst iedereen een heel voorspoedig 2017. Dat
hebben wij inmiddels ook al gedaan via een nieuwjaarswens in het EB en op onze dorpswebsite, maar
bij deze willen wij die wens graag nog een keer herhalen.
-Fonds Ooststellingwerf.
December is de maand bij uitstek om cadeautjes te geven. En te krijgen! Dat overkwam 21 subsidie
aanvragers die op 16 december voor de publieksdag van het fonds Ooststellingwerf waren uitgenodigd.
Omdat er meer subsidie was aangevraagd dan beschikbaar, was de stem van het publiek belangrijk.
De Gemeente had inwoners gevraagd om toch vooral te komen stemmen en dat deden zij dan ook.
Zo’n 1.500 mensen trokken naar Oosterwolde om hun stem uit te brengen. Het leverde lange rijen
wachtenden en ook wel wat irritatie, niet alleen bij wachtenden maar ook bij standhouders die bijna
onder de voet werden gelopen. De middag leverde, zoals het eigen persbericht van de Gemeente wilde
doen geloven, dus niet alleen maar blije gezichten op. Een echte evaluatie van wat er fout ging zou,
voordat de derde tranche van start gaat, wat PBET betreft een goede zaak zijn.
Tot de aanwezigen bij de publieksdag hoorden ook de vertegenwoordigers van drie Elsloose subsidie
aanvragers. Het ging daarbij om een ‘gezamenlijk muziekproject’ van de Meester K.J. Dijkstraschool en
Concordia (subsidie 9.770,-), het project ‘De Elser Buurtkamer’ dat dagopvang van senioren in het
eigen dorp beoogt (subsidie 3.458,-) en het ‘graftrommel restauratieproject’ (subsidie 5.000,-). PBET
wenst alle initiatiefnemers veel succes bij de uitvoering van hun plannen.
Ondanks de kritiek op uitvoeringszaken blijkt de opzet van het Fonds Ooststellingwerf om van onderaf
initiatieven te stimuleren goed te werken. En dat is echte winst!
-Glasvezelkabel in Elsloo ver weg?
De Provincie Friesland heeft 25.000 ‘witte’ en ongeveer 65.000 ‘grijze’ adressen als het gaat om de
voor snel internet benodigde glasvezelkabel. Met de term ‘wit’ of ‘grijs’ voor een bepaald gebied geven
‘techneuten’ de mate aan waarin in zo’n gebied kabelnetwerken ontbreken. Een wit gebied moet het
doen zonder netwerk, een grijs gebied heeft één netwerk. Zwarte gebieden voldoen nu al aan de
toekomstige standaard. Wordt ergens in de Provincie een netwerk aangelegd, dan wordt het aantal
witte/grijze gebieden in de hele provincie kleiner en wordt bekabeling van de andere gebieden/de hele
provincie moeilijker realiseerbaar en duurder.
Met een ‘aanbod’ van in totaal bijna 90.000 witte/grijze adressen en de door de provincie zelf
beschikbaar gestelde middelen is de aanleg van een glasvezelkabelnetwerk in al die gebieden
commercieel haalbaar en is de provincie voor bekabelaars een aantrekkelijke marktpartij. Waarom lukt
dat dan niet? De plannen van de Provincie om in de hele provincie glasvezel aan te leggen zijn
inmiddels al voor de derde keer gestrand. Jammer, want het laatste plan met KabelNoord leek
praktisch uitvoerbaar. Overheidsregels gooiden echter roet in het eten en het plan strandde.
Voor de aanleg van een glasvezelkabelnet in Opsterland, Oost- en Weststelingwerf, de zgn OWO
Gemeenten, gloort er echter licht aan de horizon. De provincie en de OWO gemeentes gaan een poging
doen om in 2017 te komen met een afgerond plan om aanleg in 2017 te realiseren. De rest van

Friesland volgt daarna. Zou het dan toch nog goed komen met het ‘hoofdpijndossier glasvezelkabel’
voor de bewoners van de Hoofdweg, Peperstraat, Zuid en de Donkereweg? Wij houden u op de hoogte.
-Telefonische mobiele bereikbaarheid.
Ook m.b.t. tot het hoofdpijndossier ‘mobiele telefonische bereikbaarheid Elsloo’ zijn er ontwikkelingen,
hoewel wij de impact van het gemeentelijke initiatief niet zo goed op waarde kunnen beoordelen. De
slechte bereikbaarheid in Elsloo is al meermalen bij de Gemeente aangekaart en daar bekend. Het
probleem bereikbaarheid speelt niet alleen in Elsloo, maar ook in de plaatsen Langezwaag,
Oldeholtpade en Nijeholtpade. Dat zijn allemaal OWO Gemeenten. Onze Gemeente meldde ons dat zij
samen met Weststellingwerf en Opsterland een brief geschreven heeft aan het Agentschap Telecom in
Groningen om op de situatie te wijzen. Net als m.b.t. het dossier kabelnetwerk staat PBET machteloos.
Het vinden van een plekje voor een ‘steunzender Elsloo’ lijkt ons niet zo’n groot probleem.
-Electrische deelauto.
In december nam Arriva het busvervoer in Friesland over van Qbuzz. Vanaf dat moment is Arriva de
enige busvervoerder in de hele Provincie. Voor inwoners vanuit Elsloo die met lijn 17 naar
Oosterwolde, Wolvega of Heerenveen willen verandert er niet zo veel, maar dat geldt niet voor als je
verder weg moet. Met de overgang van Qbuzz naar Arriva en de ingang van de nieuwe dienstregeling
introduceerde Arriva ook het plan om een aantal elektrische deelauto’s aan te schaffen en in de dorpen
in te zetten. Via de Gemeente werden wij gevraagd of Elsloo geïnteresseerd is in die mogelijkheid. Dat
vinden wij een lastige vraag, want eigenlijk weten wij niet goed of daar in ons dorp behoefte aan is.
Voor het ‘hebben’ en ‘beheren’ van zo’n auto komt meer kijken dan alleen maar een ja of nee tijdens
een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Daarom hebben wij ons aangemeld als
geïnteresseerde in een elektrische deelauto in Elsloo en onze situatie toegelicht. De Gemeente
coördineert het overleg tussen Ariva en de dorpen. Ook over de elektrische deelauto zullen wij u op de
hoogte houden.
-500 jaar Ooststellingwerf.
In 2017 bestaat de Gemeente Ooststellingwerf 500 jaar als zelfstandige gemeente. Reden voor een
feestje? Volgens een meerderheid van de Raad en het College wel. Hoewel de Gemeente
Weststellingwerf bijvoorbeeld niet feestelijk stil wil staan bij de ‘scheiding’ van Oost en West hield de
Raad van Ooststellingwerf voet bij stuk en legde wel 250.000,- op de plank voor een feestje.
In december stuurde de Gemeente via de mail een persoonlijke brief aan een groot aantal organisaties
met een persoonlijke brief van Burgemeester Oosterman waarin hij op hoofdlijnen de plannen schetst
m.b.t. de viering. Ook PBET stond op de verzendlijst, maar niet duidelijk was wie nog meer. Een huis
aan huis bezorgde brief hadden wij wat duidelijker gevonden. De viering vindt plaats in september
2017 en begint/eindigt met door de Gemeente zelf georganiseerde start- en slotactiviteiten.
Daartussen zijn de dorpen zelf aan zet. De Burgemeester hoopt dat er in ieder dorp minimaal één
activiteit wordt georganiseerd met als thema Ooststellingwerf 500. Voor die dorpsinitiatieven is ook
geld beschikbaar. Op korte termijn volgt er meer info, maar plannen maken kunnen de dorpen nu
al. Tijdens het Regio overleg op 20 december in Oldeberkoop kregen wij de indruk dat inwoners in
onze eigen ‘MOLEN-Regio’ nog niet staan juichen bij het initiatief.
-Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Tijdens ‘Bij Plaatselijk Belang op de Koffie’ hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over onze plannen
om de oude in 1980 opgestelde statuten van PB te herschijven. Wij hebben daarvoor het tijdens ‘Bij
Plaatselijk Belang op de koffie’ gepresenteerde ‘wensenlijstje’ bij de notaris aangeleverd. Het concept
van onze herschreven statuten is inmiddels binnen en wordt kritisch door onze bestuursleden
bestudeerd. Verder wordt er gewerkt aan het schrijven van een Huishoudelijk Reglement. Dat doen wij
in eigen beheer. Voor onze bestuursvergadering in januari 2017 staan de ‘Statuten + HR’ op de
agenda. Dan maken wij afspraken hoe wij die Statuten en het HR aan onze leden ter beoordeling voor
kunnen leggen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat bij onze ALV lukt. Die ALV is op woensdag 29
maart 2017. U heeft inmiddels vast wel een nieuwe agenda voor 2017 waarin u die datum kunt
noteren.
Elsloo, 23 december 2016

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

