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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van haar leden te behartigen en zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid
van het dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren. Maandelijks schrijft PBET hier iets
over in 't Else Blattien. Voor info over de gemeentelijke subsidieregeling maatschappelijke
activiteiten voor verenigingen en ander dorpsnieuws: zie dorpswebsite www.elsloo-fr.nl.
Op die website kunt u zich ook aanmelden als lid van PB.
-Terugblik ALV 11 maart 2015
Op woensdag 11 maart jl. hield PB haar jaarlijkse ledenvergadering. Bij die ledenvergadering was ook
‘de politiek’ uitgenodigd. Namens het College waren wethouder Sierd de Boer en wethouder Sietse
Derks aanwezig en ook de meeste raadsfracties hadden een afgevaardigde gestuurd. Dat was maar
goed ook want de opkomst van leden uit ons eigen dorp was niet geweldig. In zijn totaliteit tekenden
36 aanwezigen de presentielijst en dat is een signaal. Maar wat voor een signaal?
Zijn onze leden tevreden of juist ontevreden over de activiteiten van PB? Of zijn zij apathisch en zien
ze de inspanningen van PB als een ver van mijn bed show en gaan zij ervan uit dat zaken toch wel
goed op hun pootjes terecht komen? Vooral de jongere generatie liet het tijdens onze ALV afweten. Bij
onze eerst volgende bestuursvergadering evalueren we onze ALV. Daarna zullen de notulen van de ALV
in maart 2015 in afwachting van goedkeuring door onze leden in 2016 in de boekenkast van onze
website worden geplaatst. Over de evaluatie van de ALV leest u volgende maand meer in het EB.
-Subsidie Maatschappelijke Activiteiten
De gemeente Ooststellingwerf kent een subsidieregeling voor Maatschappelijke Activiteiten. Alle dorpen
krijgen een bedrag van 2.500, - plus 1, - per inwoner. Voor Elsloo is dat dus een bedrag van meer dan
3.000, -. Op verzoek van de gemeente verdeelt Plaatselijk Belang dat bedrag. In november 2014 heeft
PB alle buurten 100, - uitbetaald en daarbij verzocht om te laten weten welke bestemming door de
buurten aan het bedrag is gegeven.
-buurt Frankenaweg heeft het bedrag besteed aan een nieuwjaarsbrunch
-buurt Portingaweg organiseerde een buurtversie van ‘gluren bij de buren’ (elders in dit EB een
verslagje)
-buurt Donkere weg/de Riete organiseerde een koffie ochtend bij een van buurtbewoners thuis.
-buurt d’Olde Brink organiseerde een buurtkroegquiz in ’t Anker (in het vorige EB stond een verslagje)
-buurt Horstlaan gaat in eigen beheer een jeu de boule baan aanleggen en organiseert in juni een
Franse middag.
Wellicht zijn er ook andere buurten die inmiddels iets hebben georganiseerd. PB hoort graag wat uw
buurt heeft bedacht. Nog niets georganiseerd ? Vraag er naar bij uw buurtbestuurder.
-Werkgroep toegankelijkheid Ooststellingwerf
In de gemeente Ooststellingwerf is de Werkgroep Toegankelijk Ooststellingwerf actief. De werkgroep
zet zich in om de toegankelijkheid van voorzieningen in onze gemeente te verbeteren. Dat is natuurlijk
belangrijk voor rolstoelers of mensen met een andere handicap, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen
of voor moeders met kinderwagens. Gevraagd en ongevraagd wijst de werkgroep op situaties die beter
kunnen en heeft daar de afgelopen jaren een paar mooie resultaten mee gerealiseerd.
Voorbeelden van 'ontoegankelijkheid' zijn bijv. :
- overhangend groen in tuinen en plantsoenen.
- ontbreken van afritten op logische plaatsen.
- groene en grijze Omrin containers die na lediging aan de weg blijven staan.
- defecte straatverlichting of losliggende tegels.
- rondslingerende en slecht geparkeerde fietsen.
- slecht toegankelijke openbare gelegenheden

De werkgroep WTO was tot nu toe vooral actief in Oosterwolde zelf, maar wil zijn werkgebied
uitbreiden. Op verzoek van WTO is Plaatselijk Belang aanspreekpunt voor de werkgroep en fungeert als
de 'oren en ogen' van de WTO in Elsloo.
-Namenlijst contactpersonen buurten.
Ons dorp heeft 12 buurtverenigingen en elke buurt heeft zijn eigen contactpersoon. Plaatselijk Belang
heeft een lijstje van die contactpersonen. Om te controleren of het lijstje nog actueel is heeft PB vorige
maand alle bij ons bekende contactpersonen via een mailtje benaderd en gevraagd correcties door te
geven.
-Kiemkracht
In maart werd in het Dorpshuis in Wilhelminaoord onder de naam ‘Kiemkracht’ een avond
georganiseerd over het gebruik van grond voor landbouwdoeleinden. Een delegatie van PBET heeft op
uitnodiging van de organisatoren de avond bijgewoond. Er waren meer dan honderd aanwezigen. De
opzet van de avond was om de bezoekers zo objectief mogelijk voor te lichten.
Dat grondgebruik iets is waar mensen heel verschillend over denken is geen nieuws. Dat hangt mede
af van hun eigen situatie. Kennis van zaken en oog voor elkaars belangen zijn de beste basis voor
zorgvuldige besluitvorming over het onderwerp grondgebruik. Er waren vier sprekers uitgenodigd die
alle vier de kans kregen hun zegje te doen over het thema ‘De toekomst van de landbouw in
Westerveld’.
Aan het woord kwamen:
-Sil Oostendorp, een jonge biologische boer uit Dwingeloo.
-Anja de Vries en Jan Meijer van de Dienst Landelijk Gebied die iets vertelden over het zgn. ‘uitmijnen’
van oude cultuurgronden in Oude Willem.
-André Hoogendijk, van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur vertelde over de
inspanningen van bollentelers om schoner te werken.
-Herman van Bekken van Greenpeace Nederland hield een verhaal over de problemen en oplossingen
van het huidige landbouwsysteem.
-Sportvisienota Gemeente Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf heeft een ‘sportaccommodatievisie’ in voorbereiding. Een inloopavond in
het Gemeentehuis en de behandeling in de Commissie Samenleving, waar het concept besproken
werd, leverde een storm van kritiek op van verenigingen. Vooral de politiek verantwoordelijke
Wethouder Sierd de Boer moest het daarbij ontgelden. Één avond bleek zelfs te kort voor de
behandeling van de nota in de Commissie Samenleving. Na twee avonden vergaderen in die commissie
werd het oorverdovend stil en werd de geplande behandeling door de gemeenteraad van de agenda
gehaald. Zo iets gebeurt niet zomaar, maar de gemeente volstond met een korte zakelijke mededeling
op de gemeentepagina in de NOS.
Kort na de inloopavond heeft PB zijn bezwaren tegen de visie schriftelijk bij de gemeente en alle leden
van de gemeenteraad gemeld en de voorzitter van Trinitas heeft tot twee keer toe ingesproken om de
belangen van zijn club te onderstrepen. De beschikbaarheid en kwaliteit van de sportaccommodaties
houdt veel mensen bezig en ook voor Elsloo had de nota op korte of langere termijn ook consequenties
gehad.
Vanwaar al die geheimzinnigheid die niet aansluit op de paragraaf over de bestuursstijl volgens het
coalitie akkoord? Ook uit de hoek van de oppositie bleef het opvallend stil. In een tijd van verkiezingen
zou je juist uit de oppositiehoek wat meer politiek vuurwerk verwachten, maar ook dat gebeurde niet.
Of zouden zowel de coalitie als de oppositie allebei een beetje boter op hun hoofd hebben? De coalitie
omdat het College steken heeft laten vallen bij het formuleren van de opdracht aan het Adviesbureau
waardoor verenigingen onvoldoende werden gehoord en de oppositie omdat zij zich tijdens het proces
niet kritisch genoeg heeft uitgelaten over de voortgang. Of en hoe het ongetwijfeld kostbare rapport
nog gebruikt kan worden voor de besluitvorming over een accommodatievisie nota zal de tijd leren.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

