PLAATSELIJK BELANG
E L S L O O en T R O N D E
website: elsloo-fr.nl

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

secretariaat: horstlaan 5 8424 PT Elsloo

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 Leden Vergadering
Op woensdag 29 maart vond in ’t Anker de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van
Plaatselijk Belang plaats. Een terugblik op die vergadering ontbreekt in deze maandelijkse bijdrage aan
’t Else Blattien omdat de kopij bus voor het aprilnummer op de 23 ste van de maand sluit. In het EB
van volgende maand staat een terugblik.
Een van de agendapunten van de jaarlijkse ALV waren de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
(HR). Plaatselijk Belang is in 1911 opgericht, maar beschikt sinds 1980 over rechtspersoonlijkheid toen
de Statuten werden vastgesteld. Een HR is door de ALV van Plaatselijk Belang nooit vastgesteld. De
Statuten van Plaatselijk Belang zijn in een aantal opzichten verouderd en moeten herschreven worden
en daarna door de leden worden goedgekeurd. Voor het herschrijven van de Statuten hebben wij hulp
gehad van de notaris. Het HR hebben wij zelf opgesteld.
In eerste instantie waren wij van plan om de gewijzigde Statuten en het HR met de leden te bespreken
tijdens de ALV van 29 maart. In onze bestuursvergadering van maart hebben wij besloten daarvan af
te zien. Bij de ledenvergadering staan er meerdere punten op de agenda dus is de beschikbare tijd
voor behandeling beperkt. Bovendien worden voor de ALV ook een aantal niet leden uit de politiek
uitgenodigd.
Daarom hebben wij besloten om nog voor de zomer een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven
waarin het Bestuur haar plannen m.b.t. Statuten aan het HR toe zal lichten. De datum van deze
bijzondere ledenvergadering waarin de Statuten en het HR aan de leden zullen worden voorgelegd
maken wij op korte termijn bekend.
-Buurten in Elsloo
Ons dorp is verdeeld in 12 buurten. Hoe die verdeling ooit tot stand gekomen is, is niet bekend. De
buurten hebben allemaal een eigen buurtvereniging, maar daar is weer niet elke buurtbewoner lid van.
Het Secretariaat van Plaatselijk Belang beschikt over een lijstje met contactpersonen per buurt. Dat
zijn bijna altijd de secretarissen van de buurtverenigingen voor zover een buurtvereniging een eigen
secretariaat heeft. Of je via de contactpersonen alle ‘buurtbewoners’ of alleen ‘de leden van de
buurtvereniging’ benadert zal per geval verschillen. Hieronder het lijstje zoals dat bij Plaatselijk Belang
bekend is. Is onderstaand lijstje correct? Nee? Geef dan de goede contactgegevens door aan het
Secretariaat van Plaatselijk Belang.

Buurt
Centrum
d’ Olde Brink
Donkereweg
Eiken-Horst-laan
Frankenaweg
Hoofdweg II

Vertegenwoordiger
Femmie Vos
Bertha Middendorp
Anneke Bos
Anita Westerbaan
Marianne IJspeert
Patrick Poll

Buurt
Kerkebuurt
Noord/Butenweg
Peperstraat
Portingaweg
Tronde
Zuid

Vertegenwoordiger
Ingrid Kastelein
Henk Eggen
Thea ter Veld
Arno Goettsch
Jantien van Dalen
Lowie van Nieuwenhoven

-Maderbeelden in Elsloo
De naam van beeldend kunstenaar Hein Mader mag in onze Gemeente zo langzamerhand wel als
bekend worden verondersteld. Hein Mader leefde van 1925 tot 2011 en kwam oorspronkelijk uit
Oostenrijk. Een gedeelte van zijn leven woonde en werkte hij in Friesland. Een groot gedeelte van de
collectie van Hein Mader beelden wordt beheerd door de Stichting Beheer Collectie Hein Mader en in
overleg met die Stichting werkt de Gemeente aan een plan om een flink aantal beelden in onze
Gemeente een plekje te geven. De collectie bestaat uit een groot aantal binnenbeelden en klein aantal
buitenbeelden. De beelden zullen worden openomen in een tweetal kunstroutes waarvan er één door
Elsloo loopt.
Inmiddels is door de Gemeente in overleg met het bestuur van de SVAE een binnenbeeld in ’t Anker
geplaatst. In de loop van 2017 zullen er ook nog drie buitenbeelden een plekje in ons dorp krijgen. Op
verzoek van Buurtvereniging Eiken-Horst-Laan komt er een beeld bij de jeu-de-boules baan aan de
Horstlaan. Verder komt er een beeld aan de Peperstraat bij het fietspad richting Oosterwolde en er
komt een beeld in Tronde.
Met een mooie selectie Hein Maderbeelden in onze Gemeente hoopt Ooststellingwerf bezoekers aan
Leeuwarden, dat in 2018 Europa’s Culturele Hoofdstad is, te verleiden om een bezoekje aan onze
Gemeente te brengen.
-Van 80 naar 60.
In onze vorige bijdrage aan het Else Blattien hebben wij u geïnformeerd over een gesprek dat PB in
februari had met 2 ambtenaren van de Gemeente Ooststellingwerf over plannen van de Gemeente
m.b.t. de gevaarlijke verkeersituatie op de Butenweg. Bij de behandeling van de Kaderbrief in juni
2016 stelde de Raad 70.000,- beschikbaar om iets aan die situatie te doen. Maar voor dat bedrag leg
je geen rotonde aan; laat staan drie, want niet alleen het kruispunt van de Eikenhorst/Riete is
onoverzichtelijk en gevaarlijk. Dat geldt ook voor het kruispunt bij fietsenmaker Hulzinga en het
Kruispunt van de Butenweg met Noord, om over de situatie in Zuid helemaal maar te zwijgen. Op basis
van dat gegeven heeft de Gemeente een aantal maatregelen in voorbereiding die alle drie kruispunten
overzichtelijker zullen maken. Bovendien gaat de maximumsnelheid op de Butenweg van 80 naar 60
km. De planning is om die zaken in de loop van dit kalenderjaar te realiseren. Elders in dit Else Blattien
staat een werktekening van de gemeentelijke plannen.
-Regio Appelscha
Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad op 21 maart is het Masterplan Regio Appelscha
vastgesteld. Volgens de officiële indeling van de Gemeente in de Structuurvisie uit 2010 hoort Elsloo
niet tot de Regio Appelscha, maar tot regio de Molen. Met de term regio in het ‘Masterplan Regio
Appelscha’ wordt iets anders bedoeld. Onder ‘regio’ verstaat het nieuwe masterplan de hele gemeente
Ooststellingwerf. Oosterwolde moet je daarbij zien als onderdeel van de regio Appelscha en dat geldt
dus ook voor Elsloo. Met andere woorden: Oosterwolde is het ‘bestuurlijke’ hart en Appelscha het
‘toeristische’ hart van onze Gemeente. Met het Masterplan wil het College er voor zorgen dat Appelscha
binnen 10 jaar in de nationale top 10 lijst van toeristische attracties staat en dat de werkgelegenheid
in de toeristische sector in deze periode met 15 tot 20% groeit.
Dat zijn ambitieuze plannen en wij zijn uiteraard heel benieuwd wat Elsloo daar van gaat merken. Dat
is op dit moment nog niet duidelijk. Het nieuwe Masterplan Regio Appelscha is een plan op hoofdlijnen
en daarin komt de naam Elsloo geen enkele keer voor. Afwachten dus wat er de komende jaren in de
dorpen in de regio geïnvesteerd gaat worden.
Vooruitlopend op de politieke besluitvorming in Oosterwolde heeft Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
inmiddels zelf een subsidieaanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf ingediend om iets te doen aan de
infrastructuur van ons dorp. Want daar mankeert nog wel iets aan. Gewoon een concreet plan voor de
aanschaf van wat nieuwe bankjes, een duidelijke dorpsplattegrond en betere bebording in het dorp.
Ook het herbestraten van de Iekenlaene is onderdeel van de aanvraag. Kortom een actie van onderen
op om Elsloo voor toeristen aantrekkelijker en van Elsloo een ‘sterk merk’ te maken.
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Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

