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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’ en over het verenigingsleven waar het dorp rijk aan
is. Kortom: de moeite waard om eens een kijkje te nemen.
-Twee Algemene Ledenvergaderingen
Het Bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om zowel in maart als in april een ALV te organiseren. Die
vergaderingen zullen worden gehouden op woensdag 7 maart en woensdag 4 april 2017.
De Algemene Leden Vergadering op 7 maart is de reguliere ALV waarvoor zoals gebruikelijk ook de politieke
partijen zullen worden uitgenodigd. De agenda voor deze vergadering die om 20.00 uur begint treft u elders in het
Else Blattien aan. Behalve de reguliere agendapunten zoals de notulen van vorige vergaderingen, jaaroverzichten
en financiële stukken komt ook de in januari 2018 door het Bestuur van Plaatselijk Belang zelf opgestelde
dorpsagenda voor 2018 en de evaluatie van de dorpsagenda 2017 aan de orde. De ALV van 7 maart 2018 wordt
afgesloten met een lezing van de heer Pier Schaper van het Wetterskip Fryslân met het thema “Elsloo aan Zee”.
Tijdens de tweede ALV die op 4 april zal worden gehouden staan er twee belangrijke onderwerpen op het
programma. Dat zijn de onderwerpen Statutenwijziging en Bestuursverkiezing. Op 28 juni 2017 zijn tijdens een
ledenvergadering een aantal door het Bestuur van Plaatselijk Belang voorgestelde statutenwijzigingen
doorgesproken en i.o.m. met de toen aanwezige leden vastgesteld. Inmiddels zijn de door de notaris op basis van
dit overleg gewijzigde statuten beschikbaar. De formele goedkeuring van die statuten moet nog geschieden op
basis van de regels hierover in de oude statuten tijdens een vergadering waarvoor alle leden een uitnodiging
krijgen. De uitnodiging en de nieuwe statuten zullen wij in de loop van de maand maart (laten) verspreiden.
Daarnaast willen wij de vergadering van 4 april gebruiken om met onze leden te overleggen over het feit dat wij er
als bestuur niet in slagen opvolgers te vinden voor onze aftredende bestuursleden Jakob Ploeg, Wilmien de Boer
en Hiltsje Jongsma. Doorgaan met vier bestuursleden is voor het zittende bestuur geen optie. Via het Else Blattien
hebben wij meerdere oproepen gedaan en een aantal dorpsbewoners is door ons persoonlijk benaderd. Tot nu toe
zonder resultaat. Ook in deze aflevering van het EB staat weer een oproep om bestuursleden voor PB. Het klinkt
wellicht wat kort door de bocht, maar voor een vereniging die niet in staat is uit haar midden een bestuur te
formeren is geen bestaansrecht.
-Glasvezelkabel
Dit voorjaar begint Kabelnoord met de aanleg van glasvezelkabel in de witte gebieden van de provincie Friesland.
Dat zijn gebieden met minimale internetvoorzieningen. In een periode van drie jaar zullen 20.600 adressen in
onze provincie van glasvezelkabel worden voorzien. In Elsloo bevinden zich bijna 100 witte adressen in het
buitengebied van het dorp. Tronde, Zuid, maar ook stukken van de Hoofdweg (nrs. 46 – 68) en Peperstraat (7 t/m
20) zijn wit. Door glasvezelkabel aan te leggen worden witte gebieden zwart. Wanneer Elsloo aan de beurt is voor
de aanleg van glasvezelkabel in de witte gebieden is nog niet bekend.
Aan de grijze gebieden doet Kabelnoord in principe niets. Dat zijn in ons dorp die gebieden die gebruik maken van
de Coax-kabel van Ziggo. De meeste mensen zijn op dit moment wel tevreden over de snelheid van internet via
de Ziggokabel, maar de vraag naar meer en sneller internet stijgt explosief en het is onduidelijk hoe lang de
Ziggokabel aan de wensen kan blijven voldoen. Glasvezel kent dat probleem niet en het leggen van glasvezel in
die gebieden is de oplossing.
De gecombineerde aanleg van glasvezel in witte en grijze gebieden lijkt een voor de hand liggende oplossing,
maar heeft een aantal vooral juridische complicaties. De Gemeente Ooststellingwerf staat niet te trappelen als het
om de aanleg van glasvezelkabel in de grijze gebieden gaat. Dat standpunt van het College werd via een memo
van het College aan de Raad tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 16 januari behandeld. Het
memo riep bij de leden van de commissie Ruimte nogal wat vragen op. Het onderwerp komt daarom bij de
volgende commissievergadering als ‘bespreekpunt’ opnieuw aan de orde.

-Voorbeeldbrieven inzake klachten over de ontvangst van mobiele telefoons
Vorige maand maakten wij u attent op de beschikbaarheid van concept brieven (digitale formats) die u kunt
gebruiken om providers te wijzen op het slechte mobiele telefoonbereik in Elsloo. Blijkbaar hebben de inwoners
van ons dorp weinig vertrouwen in het resultaat om zoiets op individuele basis te doen. Ons bereikte geen enkel
verzoek voor de toezending van zo’n brief. Blijkbaar zien dorpsbewoners de aanwezigheid van mobiele dekking als
een soort nutsvoorziening waar je niet om hoeft te bedelen maar die gewoon goed moet zijn. Overal, dus ook in
Elsloo! In de praktijk werkt dat echter zo niet altijd.
-Overleg met de dorpencoördinator
Het is alweer twee maanden geleden, maar tijdens onze bestuursvergadering van 12 december overlegden wij
met de dorpencoördinator. Dat is een jaarlijkse gewoonte. De dorpencoördinator fungeert daarbij als
tussenpersoon tussen het bestuur van PB en de ‘vakambtenaren’ in het Gemeentehuis. Zo nodig neemt de
dorpencoördinator ook ambtenaren mee voor het gesprek. Tijdens het overleg had de dorpencoördinator een
aangename verrassing voor ons dorp. De herbestrating van het parkeerterrein achter ’t Anker en van de
Iekenlaene zullen in het nieuwe Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) wegen van de Gemeente worden opgenomen.
De geplande uitvoeringsdatum is kalenderjaar 2019. Jammer dat de gemeente ondanks concrete toezeggingen het
MOP nog altijd niet op haar eigen website publiceert zodat inwoners zelf kunnen zien waar en wanneer er ‘aan de
weg getimmerd’ wordt. Wat ons betreft was het overleg in december prettig en zinvol. Het gespreksverslag
hebben wij inmiddels bij de dorpencoördinator ingeleverd.
-Overleg met de Buitendienst van de Gemeente Ooststellingwerf.
Een ander overleg waar PB in januari aan deelnam was het overleg van de gezamenlijke Plaatselijk Belang
verenigingen met de Buitendienst. Dat overleg werd gehouden in de kantine van de Buitendienst aan de
Nanningaweg. Tijdens het overleg gaf de gemeente een toelichting op twee nieuwe Apps die sinds januari
beschikbaar zijn. Via de website www.verbeterdebuurt.nl kunnen inwoners suggesties doen over de openbare
ruimte, maar ook meldingen doen over bijvoorbeeld defecte lantarenpalen, zwerfvuil, vandalisme etc. Een andere
App die de gemeente inmiddels heeft geïntroduceerd biedt de mogelijkheid om verloren of gevonden voorwerpen
te melden. Vooral de eerste ervaringen met de app verbeter de buurt, zijn veelbelovend. Andere zaken die aan de
orde kwamen waren o.a. de ‘zoutkistenpilot’ waar Plaatselijk Belang zich voor heeft opgegeven, de
onkruidbestrijding, de vergaderkalender i.v.m. het overleg tussen de gemeente en de PB-verenigingen in
verkiezingsjaar 2018 en de activiteiten van Wijk- en dorpsbeheer. Wat ons betreft was het een geslaagde
bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is.
-Aantal inwoners Elsloo
Het aantal inwoners van onze Gemeente is vorige jaar met 88 gedaald. Per 1 januari 2018 had Ooststellingwerf
25.470 inwoners. Eigenlijk is dat voor een ‘krimpregio’ geen opvallend cijfer, maar dat negatieve woord gebruikt
PB eigenlijk liever niet. Opvallend is dat de daling vooral plaats vond in de grotere woonkernen (Oosterwolde en
Appelscha) terwijl dat juist de gebieden zijn waarop de Gemeente inzet als het om wonen gaat.
Ook de mutatie van het aantal inwoners in ons eigen dorp was opvallend. Voor het derde achtereenvolgende jaar
steeg het aantal inwoners van Elsloo en per 1 januari 2018 had Elsloo 615 inwoners. Dat is een stijging met 24
inwoners in een jaar. Dat zal vooral het resultaat zijn van nieuwe bewoners van leegstaande huizen in ons dorp. In
Elsloo zijn in 2017 drie jongetjes en drie meisjes geboren en dat is aan de krappe kant om op langere termijn een
voorziening als een basisschool in ons dorp te garanderen. Wellicht zal het aantal bewoners de komende jaren nog
wat verder stijgen als op de Kloosterheerd nieuwbouwplannen zullen worden gerealiseerd.
Mutaties inwonersaantallen Elsloo in 7 jaar.
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Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

