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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.
-Algemene ledenvergadering
Op woensdag 29 maart wordt in ’t Anker de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk
Belang gehouden. U komt toch ook? De vergadering begint om 20.00 uur. De voorlopige agenda van
de ALV stond al in ‘t Else Blattien van februari 2017. De uitgebreide agenda staat in deze aflevering.
We willen proberen er een korte ALV van te maken. Zoals gebruikelijk zijn het College en de
raadsfracties van de politieke partijen als toehoorder uitgenodigd.
De vergaderstukken staan inmiddels allemaal in de boekenkast van onze dorpswebsite op de plank
ALV. Dat zijn de notulen van de ALV in 2016, het jaarverslag van de secretaris en het financieel
overzicht van de penningmeester. De vergaderstukken worden tijdens de ALV op de beamer getoond
en niet uitgeprint. Dat betekent minder drukkosten.
Op de agenda van de ALV staat ook het agendapunt Statuten en huishoudelijk Reglement. Voor een
aanpassing van de statuten hebben wij de notaris ingeschakeld en zelf hebben wij een huishoudelijk
reglement opgesteld. De documenten staan in de boekenkast van onze dorpswebsite. Concepten
hebben wij inmiddels ook aan 6 van onze leden voorgelegd met het verzoek ze te beoordelen. Als er
tijdens de vergadering bij één of meer leden behoefte bestaat om inhoudelijk over de statuten of het
HR te overleggen kan dat uiteraard, maar wat ons betreft doen wij dat niet tijdens de ALV maar
daarna. Dan zullen we wel een extra ledenvergadering uit moeten schrijven i.v.m. goedkeuring door
de leden. Als onze leden tijdens de ALV akkoord gaan met de concepten stellen wij tijdens de
vergadering de statuten en het nieuwe HR dan definitief vast. De notaris zal die statuten daarna nog
moeten passeren voordat zij rechtsgeldig zijn.
Na de ALV verzorgt de heer Pier Schaper van het Waterschap Fryslân een presentatie. Hij haakt daarbij
in op het thema ‘Elsloo aan Zee ?’.
-Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
Het eerste uurtje van onze bestuursvergadering van 14 februari werd bijgewoond door twee
ambtenaren van de Gemeente Ooststellingwerf die ons iets vertelden over de plannen van de
Gemeente m.b.t. de Bûtenweg. Het was wat ons betreft een prettig en informatief gesprek. Door de
Gemeenteraad is vorig jaar besloten iets te doen aan de veiligheid van de Butenweg en met name aan
het kruispunt met de Eikenhorst en de Riete waar veel ongelukken gebeuren. Een rotonde zit er niet in.
Daar is niet voldoende geld voor. Het plan is nu om op het hele traject vanaf de kruising bij Hulzinga
tweewielers tot aan kruispunt aanpassingen te realiseren waardoor de weg veiliger wordt. De
maximumsnelheid die nu nog 80 km is gaat omlaag naar 60 km. Tijdens de ALV zullen wij u de
tekeningen laten zien. Via de beamer of gewoon op een wandpaneel.
Tijdens onze bestuursvergadering namen wij ook een beslissing over twee subsidie aanvragen.
Volksdansvereniging ‘Voor ons Genoegen’ krijgt subsidie voor de viering van het 40-jarig jubileum en
de ‘Elser Buurtkamer’ krijgt een bijdrage in de huurkosten van het Elser Praothuus en subsidie voor de
aanschaf van een transportstoel en een drempelplaat.

Tenslotte hebben wij besloten af te zien van het aanbod dat de Gemeente bij de dorpen neerlegde om
in één van de dorpen in de Gemeente een deelauto te stationeren. Dat aanbod was uitvloeisel van de
nieuwe openbaar vervoerconcessie die onze Gemeente vorig jaar in december afsloot. Het beheren van
zo’n deelauto leek ons te gecompliceerd en net als alle andere dorpen in onze regio hebben wij
besloten geen gebruik te maken van het aanbod van Arriva.
-Tweede Kamer verkiezingen
In maart wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen. De stembureaus in onze Gemeente zullen die
dag weer worden bemand door vrijwilligers die daar een vergoeding voor ontvangen. In de praktijk zijn
het vaak (ex-)ambtenaren die daar vaak een dagje vrij voor nemen. De Gemeente gaat zelf over de
keuze aan wie zij de job gunnen. Vier jaar geleden bood de Gemeente burgers aan om zich op te
geven en bood zelfs duobanen voor één dag aan. Hoe zal dat dit jaar gaan?
Wat nieuwe jonge gezichten op de stembureaus zou o.i. geen kwaad kunnen. Waarom niet gewoon een
leerling van het Ooststellingwerfs College in het Stembureau? Of zou dat wettelijk niet mogen? Een
andere traditie waar de Gemeente maar geen afscheid van lijkt te willen nemen is het gebruik van de
niet zo fraaie houten borden die de politieke partijen mogen gebruiken om reclame te maken. In Elsloo
staat dat bord al weer enkele weken voor de school, maar je zal maar vlak achter zo’n bord wonen
zoals in andere dorpen in onze Gemeente. Een verzoek van PB medio februari om het bord niet meer
voor de school te plaatsen maar elders (bijvoorbeeld op de Kloosterheerd) werd niet gehonoreerd. Wij
waren te laat met ons verzoek.….
-Regio-overleg en OPO overleg
Een paar keer per jaar komen de PB verenigingen uit onze regio bij elkaar (de zgn. MOLEN dorpen) en
jaarlijks overleggen alle Plaatselijk Belang verenigingen met elkaar.
Regio overleg
Nadat Plaatselijk Belang Oldeberkoop vorig jaar gastheer was voor ons regio overleg droeg de
voorzitter het ‘figuurlijke’ voorzitterskoffertje m.i.v. 2017 over aan Plaatselijk Belang Langedijke. De
eerste vergadering die op 26 januari werd gehouden begon met een ‘dorpenrondje’ waarbij de
deelnemers elkaar informeerden over de situatie in hun eigen dorp.
Aan de orde kwam daarna o.a. het actualiseren van onze regio agenda, het aanbod van Arriva van een
elektrische deelauto, een terugblik op het Fonds Ooststellingwerf (resultaten én organisatie) en de
plannen van de Gemeente om het 500-jarig bestaan van onze Gemeente te vieren. Voor het maken
van afspraken over het actualiseren van onze regio agenda spraken wij af te wachten tot na het OPO
overleg.
Opo overleg
Het OPO overleg was op 13 februari. Voor het eerste werd dit overleg gehouden in de Raadzaal (maar
niet via de livestream uitgezonden) onder het voorzitterschap van de Burgemeester. Ook de want ons
betreft wel wat magere agenda was volgens afspraak vastgesteld door de Gemeente zelf. Vóór de
vergadering was er een stamppot buffet in de kantine. Hoewel er in de voorbereiding wat ons betreft
nogal wat schoonheidsfoutjes zaten lijkt een jaarlijkse thema avond voor de PB verenigingen met
toehoorders op de tribune ons een goede invulling van het OPO overleg. Voor het herschrijven van
onze eigen regio agenda leverde het OPO overleg helaas nauwelijks bruikbare info op.
-Fonds Ooststellingwerf
Van 1 tot 22 maart 2017 hebben verenigingen de kans om subsidie aan te vragen bij het de Gemeente
uit de derde tranche van de Fonds Ooststelling. Er is 310.000,- euro beschikbaar. Kijk voor meer info
op de website van de Gemeente Ooststellingwerf zelf.
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Vriendelijke groet
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