Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft volgens haar statuten als doel het
leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Via dorpsblad 't Else
Blattien, onze dorpswebsite en onze eigen facebook account houden wij u op de hoogte. Veel leesplezier
in onze bijdrage van deze maand.

-Voorspoedig 2019
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst alle inwoners van ons dorp een
heel voorspoedig 2019. Op de dag voor Kerst heeft Plaatselijk Belang huis aan huis een
kerst- en nieuwjaarskaart laten bezorgen. Op de voorzijde van de kaart stond de kerst- en
nieuwjaarswens van Plaatselijk Belang. Leerlingen van de meester K.J. Dijkstraschool
zorgden voor een serie verschillende fraaie kersttekeningen. Bij deze willen wij de
nieuwjaarswens voor 2019 graag nog een keer herhalen.
Bestuursleden gezocht
In het decembernummer van het Else Blattien stond een oproep om twee nieuwe bestuursleden
voor PBET om zo ons bestuur uit te breiden van vijf tot zeven bestuursleden. We willen daarmee
terug naar de situatie van enkele jaren geleden toen het bestuur van Plaatselijk Belang ook uit
zeven personen bestond. Het zou een goede zaak zijn als ons bestuurslid Thea ter Veld wat meer
vrouwelijke steun zou krijgen, de gemiddelde leeftijd van ons bestuur kan best wel iets omlaag en
iemand uit Tronde zou in ons bestuur bijv. niet misstaan.
Er gaat op korte termijn in ons dorp een aantal dingen veranderen. Ontwikkelingen m.b.t. Het Else Blattien,
glasvezelkabel, mobiele telefonische bereikbaarheid en overheidsparticipatie met een heroriëntatie op de plaats die
PBET daarbij in het sociale domein in neemt, zijn zomaar een paar onderwerpen die in 2019 op ons af komen. Als u
daarover wilt mee praten en denken zou u een waardevolle versterking voor ons bestuur kunnen zijn. Wellicht kent
u een van onze bestuursleden. Overleg eens met hem of haar. Wij kennen als bestuur nou eenmaal niet alle 600
inwoners van ons dorp. Bestuur mutaties zitten in de portefeuille van onze voorzitter Arno Goettsch.
-Toekomst Else Blattien
In het decembernummer van ‘t Else Blattien heeft Hendrik Betten aangegeven dat hij in maart
2019 wil stoppen als verantwoordelijk redacteur. We zijn hem heel veel dank verschuldigd voor
de vele jaren dat hij het gezicht was van ons dorpsblad. Maar ja, tegelijkertijd rijst de vraag: ‘En
wat nu?’. Hendrik Betten en PBET hebben daarom besloten om gezamenlijk te onderzoeken of
ons dorpsblad kan voortbestaan. Is er wellicht een nieuw redactieteam te realiseren van
dorpsbewoners die dit op zich gaat nemen? Elders in dit januarinummer kunt u een (herhaalde)
oproep lezen voor het vormen van een nieuw redactieteam. Nog even afwachten dus over wat
er staat te gebeuren. We houden u op de hoogte.
-Glasvezelkabel

Op het moment dat dit Else Blattien verschijnt is bekend of in de witte gebieden van onze
Gemeente in het voorjaar van 2019 glasvezelkabel zal worden aangelegd. Op 20 december, kort
voor sluiting van de kopij bus van het Else Blattien stond de gemeentelijke teller op 54,3 %. Als
zich op korte termijn nog 100 witte locaties aanmelden is de 60% grens bereikt en gaat aanleg
van glasvezelkabel in de witte gebieden door. Op 27 december wordt de eindstand
gepubliceerd. Oldeberkoop, Elsloo en Makkinga hadden de 60% grens op 20 december al bereikt. Het gaat echter
om de gemeentescore. Het zou jammer zijn als het witte glasvezelkabel project in onze Gemeente in het zicht van de
haven zou stranden. Dan is namelijk ook het grijze glasvezelkabel project van de baan.
Het zal overigens nog een hele toer worden om de grijze gebieden over de streep te trekken. De bewoners van de
witte locaties hebben nu al te maken met slecht internet en voor hun is de afweging daarom veel gemakkelijker dan
voor de inwoners van de grijze gebieden. De meeste grijze locaties zijn aangesloten op de coax kabel van Ziggo en
het merendeel van de bewoners is daar op dit moment eigenlijk gewoon tevreden over. Het inschatten van de
behoefte aan sneller internet is voor hun kijken in de toekomst. En dat is moeilijk. Dat de behoefte aan sneller en
beter internet explosief stijgt is een feit, maar het moet nog blijken of de huidige coax kabel in de toekomst
onvoldoende zal blijken.

De bewoners van de grijze gebieden moeten nu worden overtuigd van de noodzaak dat de huidige voorzieningen op
termijn niet meer voldoen en dat er maar een optie is en om ook op de lange termijn van kwalitatief goed internet
verzekerd te zijn en dat is het overstappen op glasvezelkabel. Ga dat een tevreden burger maar eens uitleggen.
Tijdens de info avond in november in ’t Anker door DFMopGlas deden Jaap Bosma en Anja Rombout van DFMopGlas
een poging. Ook de beslissing om mee te doen aan het grijze glasvezelproject van DFMopGlas is er daarbij een van
de individuele burger.
Tijdens onze bestuursvergadering in december stond het onderwerp glasvezelkabel op de agenda. Ons standpunt is
dat wij goede internetvoorzieningen net als gas, water en elektra zien als nutsvoorzieningen en dat wij pogingen om
te komen tot verbetering van de infrastructuur daar waar mogelijk zullen ondersteunen. Op verzoek van Kabelnoord
heeft PBET daarom medio december alle bewoners van witte adressen die zich nog niet hadden aangemeld
schriftelijk herinnerd aan het aanbod van Kabelnoord en geadviseerd over te stappen op glasvezelkabel.
-Mobiele telefoons
Wat vindt u een groter probleem, de slechte kwaliteit van de ‘bekabelde internet voorzieningen’ of
de ‘slechte ontvangst van mobiele telefoons’. Of is dat appels en peren vergelijken? De afgelopen
tijd ging de aandacht vooral uit naar de bekabelde voorzieningen en het is een goede zaak als daar
iets aan gedaan gaat worden.
De slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons in Elsloo is een ander probleem. Daar heeft bijna iedereen last van.
Bedrijven en particulieren, maar ook bezoekers aan Elsloo. Het gaat daarbij niet alleen om bellen of gebeld worden;
mobiel pinnen aan de deur blijkt bijvoorbeeld ook vaak onmogelijk. De situatie lijkt niet overal in het dorp even
slecht, maar op veel plaatsen in Elsloo is die onder de maat. Veel meer dan een brief aan het Agentschap Telecom in
Groningen namens de drie gezamenlijke OWO gemeenten heeft het geklaag bij de Gemeente de afgelopen jaren niet
opgeleverd.
De slechte bereikbaarheid is door Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde al meerdere keren bij de Gemeente
Ooststellingwerf aangekaart en is daar dus bekend. Hoewel mobiele bereikbaarheid vandaag de dag door de burger
net als gas, water en elektra als een nutsvoorziening wordt gezien en daarmee onderdeel is van de leefbaarheid,
hield de Gemeente Ooststellingwerf al die jaren de boot af en volstond met de mededeling dat zij daar niet over gaat
en een verwijzing van de klagers naar de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. Zoethoudertjes
dus.
Daarom was het opvallend dat de Gemeente Ooststellingwerf bij het recente OPO overleg met de plaatselijk belang
verenigingen het onderwerp mobiele bereikbaarheid telefoons zelf op de agenda had geplaatst. De komende
maanden inventariseert de gemeente de situatie en beraadt zich daarna op te nemen stappen. Een goed initiatief
van de gemeente Ooststellingwerf dat prioriteit verdient en door de inwoners van Elsloo zeer zal worden
gewaardeerd.
-Het Fonds
Op 18 december maakte de Gemeente Ooststellingwerf de uitslag van de eerste tranche van ‘Het
Fonds’ bekend. Het Fonds is de nieuwe naam van voormalige Fonds Ooststellingwerf dat de
afgelopen jaren de realisatie van een aantal bijzondere leefbaarheidsinitiatieven mogelijk maakte.
Net als in de eerste editie is er een miljoen beschikbaar. Twintig van de vijfentwintig subsidie
aanvragen werden gehonoreerd. PBET heeft bij het Fonds subsidie aangevraagd voor een project
met de meester K.J. Dijkstraschool. Onze subsidie aanvraag is volledig toegekend (3.200,-). Onder de
naam ‘van Rommel naar Trommel’ zal in het voorjaar van 2019 aandacht worden besteed aan de
zwerfvuilproblematiek in en rond ons dorp. Elders in dit nummer licht Thea ter Veld al een tipje van de sluier op over
onze plannen. Meer info volgt z.s.m.
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Vriendelijke groet
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