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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft volgens haar
statuten 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 op de website. Daar staat ook info over het verenigingsleven waar het
dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard om eens een kijkje te nemen.
Ledenvergaderingen Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang houdt dit voorjaar twee ledenvergaderingen. De eerste vergadering wordt gehouden op
woensdag 7 maart 2018 in de grote zaal van ’t Anker. Dat is de reguliere jaarvergadering. Nieuwe agendapunten
zijn die avond een hele korte presentatie van onze dorpsagenda 2018 (plannen) en een terugblik op de realisatie
van onze dorpsagenda 2017 (realisatie). Dit naar aanleiding van vragen over onze dorpsagenda tijdens de vorige
ALV. Voor deze avond zijn ook vertegenwoordigers van de politieke partijen als toehoorder uitgenodigd, maar die
aanwezigen hebben geen stemrecht. De vergadering leent zich daardoor minder voor de behandeling van onze
statuten en mutaties in de samenstelling van het bestuur. Na de pauze verzorgt de heer Pier Schaper van het
Fryske Wetterskip een presentatie over het onderwerp ‘Elsloo aan Zee’.
De tweede ledenvergadering is op 4 april en zal ook in ’t Anker worden gehouden. Die vergadering is alleen
toegankelijk voor onze leden. Op die vergadering komen eigenlijk maar twee ‘echte’ punten aan de orde Dat zijn
de nieuwe statuten van PBET en het onderwerp bestuursverkiezing. De uitnodigingen van deze vergadering en een
exemplaar van de nieuwe statuten zullen in de loop van maart bij alle leden van Plaatselijk Belang worden
bezorgd. Ook zal er een inzage exemplaar in ’t Anker komen te liggen.
Door het aftreden van Jakob Ploeg als voorzitter en Hiltsje Jongsma en Wilmien de Boer als ‘gewoon’ bestuurslid
zijn er vacatures waarin nog niet is voorzien. Jakob Ploeg is in verband met zijn beoogde verhuizing niet meer als
voorzitter beschikbaar. Wel is hij beschikbaar als ‘gewoon’ bestuurslid’.
Pogingen van het bestuur om kandidaten voor een bestuursfunctie in PBET te vinden hebben tot nu toe geen
resultaat opgeleverd. Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp dan is een
bestuurslidmaatschap wellicht iets voor u. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Herbestrating parkeerterrein en Iekenlaene
Het parkeerterrein achter ’t Anker in Elsloo gaat ‘op de schop’ en zal in opdracht van de Gemeente
Ooststellingwerf worden herbestraat. Dat geldt ook voor de Iekenlaene. Het parkeerterrein wordt in principe in de
loop van dit kalenderjaar aangepakt. De herbestrating van de Iekenlaene zal uiterlijk in 2019 plaatsvinden. Dat
zijn twee goede berichten vanuit het gemeentehuis die ons vorige maand bereikten en waar wij zeer gelukkig mee
zijn. U hopelijk ook.
De herbestrating van het parkeerterrein achter ’t Anker is een echte dorpswens. Niet alleen de bestrating zelf laat
te wensen over. Het parkeerterrein is slecht verlicht, auto’s worden er vaak schots en scheef neergezet en bij een
flinke regenbui staat het terrein onder water. Het parkeerterrein is weliswaar eigendom van de Gemeente, maar
valt bij de vaststelling van het MOP wegen ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit het dorp al jaren tussen wal
en schip. De gemeente had andere prioriteiten. Daar komt in de loop van 2018 verandering in.
De herinrichting van het parkeerterrein is in feite een vervolg op de werkzaamheden in de omgeving van ’t Anker
en de Meester K.J. Dijkstraschool in de afgelopen jaren. In die periode werd met financiële steun van Provincie én
de gemeente Ooststellingwerf, maar ook met steun van ‘dorpssponsors en vrijwilligers’ de directe omgeving van 't
Anker en de speelplaats van de Meester K.J. Dijkstraschool opgeknapt.
In februari hebben ambtenaren van de gemeente ‘op locatie’ de plannen toegelicht. Dat gebeurde in het Elser
Praothuus. Bij dat gesprek waren vertegenwoordigers van de SVAE en PBET aanwezig om daar de plannen van de
gemeente aan te horen en mee te praten en denken. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de klus
zullen wij u verder informeren. Veiligheid op het parkeerterrein voor jong én oud is daarbij uiteraard een heel
belangrijk item. Uiteraard hebben wij de gemeente geïnformeerd over de datum van het Vesuvius tentfeest in juni
2018.

Verbeter de buurt/verloren en gevonden
In onze vorige bijdrage in het Else Blattien stond een berichtje over een info avond die de Buitendienst van de
gemeente Ooststellingwerf in januari organiseerde over haar eigen werkzaamheden. Het was een avond voor alle
Plaatselijk Belang Verenigingen uit onze gemeente in de kantine van de Buitendienst aan de Nanningaweg die door
alle aanwezigen positief werd beoordeeld. Ook door ons.
Tijdens die avond kregen we o.a. uitleg over de websites www.verbeterdebuurt.nl en www.verlorenofgevonden.nl.
Dat zijn websites van landelijke organisaties waarbij de Gemeente zich heeft aangesloten. Beide websites zijn een
bezoekje waard. Op de website verbeter de buurt kunt u opmerkingen kwijt over de openbare ruimte. Vooral uit
Oosterwolde komen veel suggesties en klachten binnen. De meeste klachten (rode markers) zijn inmiddels
opgelost (groene vlaggetjes). In Elsloo beperkt het aantal klachten zich tot nu toe tot een stuk of vijf, waaronder
opmerkingen over een verstopte waterkolk op de Hoofdweg, gedumpt afval van een weetplantage op de weg van
Makkinga naar Elsloo en een melding over gedumpte oude autobanden in de berm. Bestuurslid Thea ter Veld van
Plaatselijk Belang schreef twee artikeltjes over de nieuwe apps. Zij staan elders in deze aflevering.
Te weinig ervaring met, of niet de beschikking over een p.c.? Voor burgers met concrete vragen zijn er ook de
ouderwetse opties zoals de mail, een telefoontje of gewoon een bezoekje aan het gemeentehuis.
Verkiezingsborden
De gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij. Sinds medio februari staan ze er weer in alle dorpen van
onze Gemeente…..de bekende houten borden waarmee aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen
reclame kunnen maken voor hun partij. Smaken verschillen, maar PBET vindt de uitvoering van die borden niet
echt fraai en toen twee jaar geleden de borden tussen twee landelijke verkiezingen maanden bleven staan, heeft
PBET dat bij de gemeente aangekaart. Het standpunt van PBET over de borden is daarna door het regiobestuur
overgenomen en als aandachtspunt bij het college en de raad aangekaart. Uiteindelijk besliste de gemeenteraad
dat de mogelijkheid om borden te plaatsen moest blijven. Daarbij deed het college wel toezeggingen over de
onderhoud en kwaliteit van de borden.
De plaats waar de borden staan is een ander verhaal. Dat is een zaak van gemeente die de politieke partijen
faciliteert en de eigenaren van kavels waar je zo’n bord neer kan zetten. En die zijn schaars. Het bord van Elsloo
staat inmiddels aan de Kloosterheerd op een eigen perceel van de gemeente. PBET vindt dat een betere plaats dan
in de voortuin van de school. Wij zijn daar geen voorstander van. Borden zijn om te lezen en wie als passant
(auto/fiets) zo’n bord leest, let niet op andere weggebruikers. En dat is in de directe nabijheid van de school
ongewenst. Bovendien belemmeren het verkiezingsbord net als de haag om de tuin voor de school het zicht op het
verkeer dat over de Hoofdweg rijdt. Het standpunt van PBET over ‘reclameborden’ in ons dorp is bij de Gemeente
bekend. Bij een recent dorpsgesprek met de Gemeente over infrastructurele zaken in ons dorp heeft Plaatselijk
Belang de Gemeente nog maar eens op de situatie gewezen.
Fonds Ooststellingwerf 2
De Gemeente Ooststellingwerf gaat op herhaling. In de loop van februari 2018 heeft het College de Gemeenteraad
geïnformeerd over haar plannen m.b.t. een tweede editie van het Fonds Ooststellingwerf. De eerste editie was
voor wat betreft de resultaten een doorslaand succes, maar op de uitvoering was nogal wat kritiek. Vooral op de
uitvoering van de derde tranche. Daar lijkt de Gemeente van geleerd te hebben. Net als bij de eerste editie stelt
de Gemeente één miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag wordt in een periode van vier jaar uitbetaald. De
publieksjury is afgeschaft en er komt geld beschikbaar voor ‘kleine’ initiatieven van burgers. Overheidsparticipatie
heet dat tegenwoordig.
Subsidie bij Fonds Ooststellingwerf 2 kan uitsluitend worden aangevraagd door ‘juridische entiteiten’. Dat zijn bijv.
Stichtingen en Verenigingen met rechtspersoonlijkheid, maar juist daarvan zijn er in de kleine dorpen niet zoveel.
Zijn particulieren eigenlijk ook juridische entiteiten? Ook het door het college bedachte nieuwtje van de
zogenaamde ‘regiosubsidie’ roept nog veel vragen op. Regio’s zijn samenwerkingsverbanden van Plaatselijk
Belang verenigingen en hebben geen rechtspersoonlijkheid. In overleg met de dorpencoördinator heeft PBET haar
ongerustheid over de nieuwe plannen m.b.t. de uitvoering schriftelijk toegelicht.
Pilot zoutkisten.
In overleg met de SVAE heeft Plaatselijk Belang Elsloo zich aangemeld als deelnemer aan de door de gemeente
georganiseerde pilot waarbij zoutkisten worden ingezet als aanvulling op het bestaande strooibeleid van de
gemeente. De kisten werden medio februari geleverd en zijn afsluitbaar. Het is de bedoeling dat de beheerder van
de zoutkist de gemeente waarschuwt als de kist leeg is. Dan wordt hij door de gemeente opnieuw gevuld. De
‘beheerder’ van de zoutkist is iemand anders als de ‘zoutstrooier’.
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