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.
-Algemene ledenvergadering
De Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op woensdag 6 maart
2019. Elders in dit Else Blattien treft u de agenda aan van deze vergadering. Graag ook uw aandacht voor ons
elders in dit nummer toegelichte plan voor de oprichting van een jeugdraad. De komende maand zal de
digitale boekenkast op onze website worden gevuld met vergaderstukken die wij u tijdens de ALV ter
beoordeling voor willen leggen. N.a.v. opmerkingen en vragen van onze leden gaan wij proberen de
jaarvergadering korter en aantrekkelijker voor de aanwezigen te maken. De enthousiaste reacties van onze leden op de
opzet van “Bij Plaatselijk Belang op de Koffie” (de najaarsvergadering) hebben ons er van overtuigd dat we ook iets
moeten doen aan de opzet van onze Algemene Leden Vergadering. Aan de andere kant is de Algemene Leden
Vergadering nou eenmaal ook een ‘officiële’ verplichting die hoort bij de rechtsvorm van een vereniging. Zoals gebruikelijk
zullen wij voor de ALV ook het College van B&W en de Raadsfracties uitnodigen. Graag tot 6 maart in ’t Anker.
-Bewonersaantallen.
Kort na de jaar ultimo publiceerde de Gemeente Ooststellingwerf de bevolkingsaantallen per 1 januari 2019.
Dat was opvallend snel. Zouden het echt de harde aantallen zijn geweest per 1 januari of zou de Gemeente,
net zoals boekhouders wel eens doen, werken met een gebroken boekjaar dat begint per 1 december en
eindigt op 30 november van het volgend jaar? Informatie over bewoners aantallen wordt altijd met veel
interesse gelezen. Het bericht op onze Facebook-account bereikte in korte tijd meer dan 250 personen en
leverde 15 duimpjes op. Hoewel het aantal inwoners van onze gemeente vrijwel stabiel bleef (25.505) steeg het aantal
inwoners van Elsloo voor de vierde achtereenvolgende keer. Dat is opvallend. In 2018 steeg het aantal inwoners van Elsloo
van 615 naar 637. In onderstaand schema staat een overzichtje.
Bewonersmutaties Elsloo:
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Wij laten de analyse van de cijfers maar even over aan degene die daar verstand van hebben want dat is een vak apart.
Met zo’n analyse in aanvulling op de droge cijfers met oog voor de mutaties in de dorpen zou de gemeente veel mensen
een plezier doen.
Glasvezelkabel grijs.
In december viel de beslissing. Ooststellingwerf krijgt glasvezelkabel in het buitengebied. In de loop van dit
kalenderjaar wordt in de witte gebieden glasvezelkabel aangelegd waardoor een groote deel van de 1.690
witte locaties voor een aantrekkelijke prijs supersnel internet krijgt. De twijfelaars die zich nog niet hebben
aangemeld kunnen dat nog altijd doen maar zijn dan wel wat duurder uit. Het verschil wordt pas echt groot
als de kabel eenmaal ligt.
Met het halen van de 60% grens is ook de vraagbundeling in de zogenaamde grijze gebieden begonnen. Daar zet
DFMopGlas zich voor in. Medio januari zit het aantal aanmeldingen volgens DFMopGlas al op 30%. Net als bij de ‘witte’
aanmeldingen lopen ook de ‘grijze’ aanmeldingen in Elsloo voorspoedig.
DFMopGlas doet zijn uiterste best om de bewoners op grijze locaties te overtuigen van de voordelen van supersnel
internet via glasvezelkabel. Er is huis aan huis een info pakket bezorgd, in ’t Anker werd een info avond georganiseerd en
op zaterdag 19 januari organiseerde DFMopGlas een inloopbijeenkomst in ’t Anker. Kijk ook eens op de website van
DFMopGlas naar een filmpje waarin Humberto Tan overtuigend uitlegt wat de voordelen van glasvezelkabel zijn.
PBET steunt de initiatieven voor de aanleg van een Glasvezelkabelnet, maar de keuze moet u echt zelf maken omdat u dat
moet doen op basis van afwegingen die per persoon verschillend zijn. De ontwikkelingen gaan snel. Via onze website
houden wij u op de hoogte.

-Monumenten

Elsloo heeft vier rijksmonumenten. Dat zijn de Hervormde Kerk, de klokkenstoel naast de Hervormde Kerk,
de Vesuviustjasker in Tronde en het kleine boerderijtje op de Hoofdweg 56a (bouwjaar 1850). Zowel in
2017 als in 2018 werd in Ooststellingwerf een gemeentelijke monumentendag georganiseerd. De
belangstelling daarvoor was opmerkelijk groot. Bij de evaluatie van de twee monumentendagen is door de
deelnemers aangedrongen op meer aandacht voor ons monumentenbezit en voorgesteld om van
monumentendag een jaarlijkse traditie te maken.

Dat voorstel is door de Gemeente Ooststellingwerf opgepikt. Monumentendag wordt in onze gemeente een jaarlijkse
traditie. Verder is in de gemeentelijke organisatie één ambtenaar aanspreekpunt voor monumentenzaken, zijn de regels
en voorschriften inz. vergunningen inmiddels overzichtelijk gegroepeerd op de gemeentelijke website en voor
voorbijgangers zullen rijks- en gemeentelijke monumenten worden voorzien van duidelijke schildjes.
Inmiddels zijn op twee van de vier rijksmonumenten in Elsloo monumentenschildjes aangebracht. De schildjes op het
boerderijtje aan de Hoofdweg en op de Vesuviustjasker in Tronde volgen op korte termijn. In Elsloo staat geen enkel
Gemeentelijk Monument. Dat is opvallend omdat de gemeente een kleine honderd gemeentelijke monumenten heeft.
Voor de lokale contacten heeft de gemeente 4 monumentenambassadeurs benoemd die aanspreekpunt zijn voor
bewoners van hun eigen dorp. Die ambassadeurs gaan zich ook inzetten voor de organisatie van de Gemeentelijke
Monumenten Dagen. Die ambassadeurs zijn Anita van der Werf-de Kruijff uit Oldeberkoop, Jan Koops uit Oosterwolde,
Johan Hoeksma uit Appelscha en Aad Oudshoorn uit Elsloo. Ook in 2019 wordt in Ooststellingwerf weer een
Gemeentelijke monumentendag georganiseerd. Dat is op 14 en 15 september 2019 in hetzelfde weekend waarin ook de
landelijke monumenten dagen gehouden worden. Een m.b.v. gps gedocumenteerde fietsroute langs onze gemeentelijke
monumenten is de volgende stap om onze Gemeente nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, maar een papieren
uitgave daarvan mag wat ons betreft niet ontbreken.
-Dorpsgesprekken
Haule, Ravenswoud en Langedijke zijn al geweest. Makkinga, Waskemeer en Haulerwijk moeten nog. En dat
geldt ook voor Elsloo: een dorpsgesprek. Het houden van een dorpsgesprek is een initiatief van de Gemeente
Ooststellingwerf waarin met dorpsbewoners wordt overlegd over het Sociale Domein. Dorpsgesprekken zijn
een uitvloeisel van de nieuwe participatiegedachte van de Gemeente.
Het dorpsgesprek in Elsloo zal worden gehouden op woensdag 3 april. Tijdens een dorpsgesprek proberen de gemeente,
Scala en de Plaatselijk Belangen om van de burgers te horen waar behoefte aan is. Dat kan van alles zijn en het gesprek
heeft in Langedijke bijvoorbeeld een paar originele ideeën opgeleverd. De doelgroep bestaat uit jongeren en ouderen. Het
doel is om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Tijdens onze bestuursvergadering praatten twee ambtenaren van
de gemeente ons bij over plannen en uitvoeringszaken van het dorpsgesprek. Op dit moment werkt PBET in overleg met
de Gemeente aan de voorbereiding. U hoort er de komende maanden meer over. Dat gaat o.a. via een promotiebezoek
aan ons dorp met een zgn. kofferbakker (oude Chevrolet) en de verspreiding van een aantal bijzondere flyers.
-Jubileumboek Elsloo in beeld
PBET is in 1911 opgericht en bestond in 2011 dus honderd jaar. Dat is inmiddels alweer 8 jaar geleden. Ter
gelegenheid van dat 100-jarige bestaan gaf PBET een fotoboek uit met foto’s van alle huizen in ons dorp met
poserende dorpsbewoners. De waardering voor het boek was groot en nog altijd wordt het boek door
inwoners van het dorp regelmatig geraadpleegd.
In onze bestuursvergadering van januari is het actualiseren van het boek aan de orde geweest. Het 110-jarig bestaan van
PBET zou daarvoor een mooie gelegenheid zijn. Vraag is of zoiets in deze tijd nog zou lukken. Het boek bevat veel privacy
gevoelige info en de wet- en regelgeving op het gebied van privacy is in de loop der jaren veel strenger geworden. Het
bestuur van PBET heeft in 2018 een eigen privacy verklaring vastgesteld en daar moeten wij ons uiteraard aan houden. In
september van dit jaar staat het actualiseren van het boek op de agenda van onze bestuursvergadering. Heeft u een idee
over de opzet van een nieuw bewonersboek dan horen wij dat graag.
Elsloo, 23 januari 2019

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

