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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 ook info over
gemeentelijke subsidieregelingen zoals de subsidieregeling ‘maatschappelijke
activiteiten’ en de subsidieregeling ‘van onderop aan de slag’.
-Vesuviusuitbarsting
Bij de Vesuviusuitbarsting werd Plaatselijk Belang Elsloo verrast met twee nieuwe borden. Het bord
Linde komt in Tronde op de plaats waar de Linde ontspringt en vervangt het huidige veel kleinere bord.
Het is een robuust bord dat naast het nieuwe houten hek goed tot zijn recht zal komen. Daarnaast
kreeg Plaatselijk Belang een bord voor bij de Vesuvius Tjasker. Dat bord, dat qua uitvoering
overeenkomt met het bord van IJsclub de Oefening, vervangt het oude naambord dat vroeger bij de
Tjasker stond. In overleg met de Maandag Ochtend Ploeg van de SVAE zullen de borden op korte
termijn worden geplaatst. Vesuviusclub Elsloo: bedankt!
-Waterbeheerplan de Linde
Op 15 oktober jl. organiseerde het Wetterskip Fryslân een voorlichtingsavond over het
watergebiedsplan de Linde. In het watergebiedsplan legt het waterschap haar plannen over de
toekomst van de Linde vast. Na vaststelling van het plan is uitvoering een procedurele en financiële
zaak waar veel tijd in gaat zitten. Naar aanleiding van de bijeenkomst in oktober heeft PB het advies
van de werkgroep de Es van Tronde met daarin een opmerking over het herstellen van de bovenloop
van de Linde als aandachtspunt bij het Waterschap aangeleverd. In een reactie schrijft het Waterschap
in januari dat het herstellen van de bovenloop van de Linde als deelproject met middelhoge prioriteit in
het waterbeheerplan de Linde zal worden meegenomen. De tijd zal leren waar de toezegging toe leidt.
Realisatie van onze dorpswensen zal nog wel even op zich wachten, maar in onze dromen zien wij al
een fietspad dat vanaf Oosterwolde langs de Schaopedobbe, door het unieke essenlandschap van
Tronde, langs een meanderende Linde via de Bekhofschans naar Oldeberkoop lopen.
-Gemeentelijke Subsidieregeling Maatschappelijke Activiteiten
Alle dorpen van onze Gemeente ontvangen ieder jaar een subsidiebedrag van de Gemeente
Ooststellingwerf waarmee maatschappelijke activiteiten in het dorp kunnen worden gestimuleerd. Het
subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van 2.500,- per dorp, dat wordt verhoogd met een bedrag
van 1,- per inwoner. Voor Elsloo is het bedrag voor 2016 3.066,-. De Gemeente maakt het bedrag over
op de bankrekening van Plaatselijk Belang en PB wordt geacht dat bedrag te verdelen. PB doet dat aan
de hand van een reglement en voor wij subsidie toekennen laten wij ons adviseren door een
onafhankelijk adviseur. Dat is Peter Brunsmann, oud-bestuurslid van Plaatselijk Belang. Verenigingen
die plannen hebben om in 2016 iets te organiseren kunnen daarvoor financiële steun vragen bij
Plaatselijk Belang. Kijk voor meer info op onze dorpswebsite of bel met het Secretariaat van Plaatselijk
Belang. (0561-850870) De eerste aanvragen voor 2016 zijn inmiddels binnen. De Ouderensoos bestaat
dit jaar 50 jaar en Korfbalclub Odis 75 jaar. Ook plannen om iets te organiseren? Wellicht is een
bijdrage in de kosten uit de subsidiepot maatschappelijke activiteiten een optie.
-AED controles
In januari wees de Leeuwarder Courant op het onderhoud aan de AED’s in onze provincie. Dat
onderhoud zou op sommige plaatsen te wensen overlaten. AED’s hebben onderhoud nodig en
periodiek moeten bijvoorbeeld de batterijen worden vervangen. Anders werken ze niet. Hoe zit dat met
het onderhoud aan de AED’s in Elsloo? Daar is de controle van de AED’s goed geregeld. In ons dorp

hangen 2 AED’s. Naast de ingang van ’t Anker hangt er een. De andere AED hangt bij Loon- en
aannemersbedrijf de Samenwerking b.v. De AED naast ’t Anker is eigendom van Plaatselijk Belang
Elsloo en Tronde dat ook de bijbehorende kosten betaalt. De AED bij de Samenwerking is eigendom
van het bedrijf zelf. Voor beide AED’s is een servicecontract afgesloten bij de Stichting Reanimatie
&AED Groep Oosterwolde. Voor het deskundig gebruik is in ons dorp een AED groep actef. De groep
bestaat uit een aantal gediplomeerde vrijwilligers die wordt gecoördineerd door Rina van Burgsteden.
(0561-421791) Zij fungeert als contactpersoon met de Stichting Reanimatie&AED Groep en kan u o.a.
informeren over de (herhaal)cursussen die de Stichting periodiek organiseert.
-Toekomst OWO samenwerking
Vanuit den Haag wordt al jaren aangedrongen op meer samenwerking tussen Gemeentes. Dat kan
door het maken van gerichte samenwerkingsafspraken, het aangaan van een ‘ambtelijke’ fusie of van
een ‘bestuurlijke’ fusie. Een bestuurlijke fusie gaat het verst. Deelnemers aan zo’n soort fusie verliezen
hun zelfstandigheid en gaan op in een nieuw te vormen Gemeente. Zover is de Gemeente
Ooststellingwerf nog niet. Er is wel een samenwerkingsverband met de Gemeente Weststellingwerf en
Opsterland onder de naam OWO. Die samenwerking loopt volgens insiders niet echt op rolletjes. Dat
bleek ook uit het rapport “Code Samen” dat in mei vorig jaar door de Gemeenteraad werd besproken.
Een bestuurlijke fusie tussen de drie OWO-gemeenten lijkt er voorlopig niet in te zitten. Zo'n fusie
heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Er ontstaat weliswaar een robuuste gemeente met
mogelijkheden om een organisatorische efficiency slag te maken, maar tussen de ‘culturen’ van de drie
Gemeentes zitten behoorlijke verschillen en de drie ‘gemeentelijke hoofdplaatsen’ (Beetsterzwaag,
Wolvega en Oosterwolde) missen alle drie de allure van een echte centrumplaats. Geografisch lijkt de
samenvoeging bovendien niet echt logisch. Lastige afwegingen dus.
Om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen over de toekomstige OWO-samenwerking heeft de
Raad van Ooststellingwerf een ‘visiedocument’ laten schrijven over wat de Gemeente Ooststellingwerf
is en wil zijn. Inmiddels hebben de drie Raadscommissies en de Gemeenteraad dat visie document
besproken. Welke gevolgen het standpunt van de Raad voor de huidige OWO-samenwerking heeft, zal
de tijd leren. Als de herbezinning leidt tot de conclusie dat een ambtelijke en bestuurlijke fusie tussen
de drie OWO Gemeentes geen toekomstperspectief biedt, ontstaat er een nieuwe situatie waarbij zelfs
samenwerking over de provinciegrens heen een optie lijkt.
Het uitbouwen van de huidige samenwerking, of de zoektocht naar nieuwe en andere
samenwerkingspartners zal in ieder geval veel kostbare tijd vragen. Dat is slecht voor de ontwikkeling
van onze regio, waar wij ook in Elsloo vroeg of laat de gevolgen van zullen ondervinden.
-Gemeentelijke Subsidieregeling ‘Van Onderen op aan de slag’ van start.
Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het zover. Na de plannen die de Gemeente medio 2015
bekend maakte over een eenmalige subsidieregeling die gefinancierd zou gaan worden uit een
precariomeevaller publiceerde de Gemeente in januari de spelregels van de regeling. Dat zijn er veel,
maar dat is ook logisch. Het gaat ook om een subsidiebedrag van 1.000.000,-. Kijk voor meer info
over de regeling op de website van de Gemeente zelf. De inschrijving voor de eerste tranche loopt van
1 tot en met 22 maart.
Vorig jaar meldde buurtvereniging Eiken-Horst-Laan zich al bij Plaatselijk Belang met plannen voor de
aanleg van een jeu-de-boule baan op het speelveld op de hoek van de Hoofdweg en de Horstlaan. In
overleg zijn die plannen uitgesteld, maar inmiddels is er schriftelijke toestemming van de Gemeente en
een door loonbedrijf de Samenwerking gemaakte begroting. Voor het benodigde bedrag zal op korte
termijn subsidie bij de Gemeente worden aangevraagd.
-ALV Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde zal worden
gehouden op woensdag 16 maart. De verkorte agenda van deze vergadering staat elders in dit
nummer van het Else Blattien. In het maart nummer zal een uitgebreide agenda staan.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

