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 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 dorpswebsite. Op die website staat ook info over de in Elsloo
actieve verenigingen en organisaties. Plaatselijk Belang beschikt over een lijst met
contactpersonen per buurt met telefoonnummers en mailadressen. Om privacy-redenen
staan die gegevens niet op de website.
Jaarvergaderingen Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang houdt dit voorjaar twee ledenvergaderingen. De eerste ledenvergadering vond plaats op
woensdag 7 maart 2018. Dat was onze reguliere jaarvergadering. De presentielijst werd door 25 aanwezigen
getekend. Dat is een teleurstellend aantal. Ook het college van B&W liet verstek gaan. Onder de aanwezigen
waren vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, de VVD en Ooststellingwerfs Belang. In zijn voorwoord
keek voorzitter Jakob Ploeg vooruit op de geplande herbestrating van het parkeerterrein achter ’t Anker in de loop
van dit jaar en keek terug op de verbetering van de veiligheid van de Bûtenweg. De dorpsagenda 2018 werd door
het complete bestuur gepresenteerd. De door het bestuur van Plaatselijk Belang goedgekeurde notulen staan
inmiddels in de digitale boekenkast van onze dorpswebsite op de plank ledenvergaderingen.
De tweede ledenvergadering die Plaatselijk Belang dit jaar organiseert wordt gehouden op woensdag 4 april a.s.
Tijdens deze vergadering beslissen de leden over de vernieuwde statuten van Plaatselijk Belang. De oude statuten
stammen uit 1980 en waren hoognodig aan vervanging toe. Verder staat voor deze ledenvergadering het
onderwerp bestuursverkiezing op de agenda. Van de zeven bestuursleden van Plaatselijk Belang treden er drie af.
Dat zijn Jakob Ploeg, Hiltsje Jongsma en Wilmien de Boer. Jakob treedt af i.v.m. zijn voorgenomen verhuizing.
Hiltsje en Wilmien treden af omdat hun bestuurstermijn van vijf jaar erop zit. Arno Goettsch heeft zich
beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het bestuur van Plaatselijk Belang en heeft zich bereid verklaard de
voorzittershamer van Jakob over te nemen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Wij zijn er als bestuur niet in
geslaagd opvolgers voor Hiltsje en Wilmien te vinden. Hoewel het bestuur daarmee op vijf bestuursleden uitkomt
zijn er nog altijd twee vacatures. Wat zou het mooi zijn als de man-vrouw verdeling in ons bestuur wat meer in
evenwicht zou komen en ons enige vrouwelijke bestuurslid Thea ter Veld wat meer steun zou krijgen van twee
inwoonsters van Elsloo. Wie durft?
De uitnodiging voor de vergadering en de concept-statuten in Elsloo, die inmiddels huis aan huis verspreid zijn,
staan in de digitale boekenkast van onze website en liggen ter inzage in ’t Anker.
Pilot zoutkisten in Elsloo
Hoewel het inmiddels voorjaar is willen wij nog even terugkomen op een winters onderwerp en dat is de pilot
zoutkisten van de Gemeente Ooststellingwerf waar PBET zich in overleg met de SVAE voor heeft opgegeven.
Hoewel de politieke besluitvorming medio 2017 plaats vond, duurde het tot februari 2018 dat de Elsloose zoutkist
achter ’t Anker werd geplaatst. Het was toen eigenlijk al te laat om over het gebruik van de kist in de winter 20172018 met mogelijke gebruikers (omwonende dorpsbewoners, school en beheerder van ’t Anker) te overleggen.
Sinds de komst van de kist heeft het in Elsloo gelukkig ook niet meer gesneeuwd of geijzeld. In de loop van maart
liet de Gemeente ons weten dat de pilot over de winter 2017 – 2018 heen getild zal gaan worden en in de winter
van 2018-2019 een vervolg krijgt. Het biedt ons de mogelijkheid om voor die winter invalt afspraken te maken.
Over een cadeautje bij de Vesuvius uitbarsting op 1 januari 2019 hoeven wij in ieder geval niet zo lang na te
denken. Dat is een zoutstrooier.
Bello’s
Hondenpoep zorgt voor veel irritatie. Bestuurslid Thea ter Veld schrijft er deze maand elders in dit nummer ook
iets over. De afgelopen maanden zijn bij Plaatselijk Belang vragen van dorpsbewoners binnengekomen over bello’s
(hondenpoepbakken). Dit naar aanleiding van een bericht op de eigen Facebookaccount van de Gemeente
Ooststellingwerf, dat er op verzoek van PB-verenigingen in Appelscha, Oosterwolde, Haulerwijk en Haule bello’s
geplaatst waren in die dorpen en dat geïnteresseerde dorpsbewoners zich voor een bello konden melden bij de
Plaatselijk Belang Vereniging in hun eigen dorp. Van een ‘belloregeling’ is bij Plaatselijk Belang Elsloo echter
helemaal niets bekend. Googelen op de zoekterm hondepoep, hondenpoep of bello op de eigen website van de
Gemeente leverde niets op. Uiteindelijk kwamen we via de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) wel iets
verder. Er blijkt wel degelijk een regeling te zijn, maar daar geeft de Gemeente uit kostenoverwegingen geen
ruchtbaarheid aan. Wel werd gewezen op de Richtlijnen Dorpsbeheer Ooststellingwerf, maar daarin wordt met

geen woord gerept over de mogelijkheden om via de Gemeente een bello aan te schaffen. Echt duidelijk is het wat
ons betreft allemaal niet. In mei vindt het reguliere overleg van PB met de dorpencoördinator en de buitendienst
plaats. Voor dat overleg hebben we in ieder geval al een agendapunt.
Jaarvergadering SVAE
De SVAE is eigenaar van dorpshuis/eetcafé ’t Anker en daarmee een voor de leefbaarheid van ons dorp belangrijke
organisatie. Op maandag 9 april houdt de SVAE haar jaarvergadering. De SVAE is een stichting en stichtingen
hebben zoals u wellicht weet geen leden, alleen maar bestuurders. De SVAE heeft een algemeen en een dagelijks
bestuur. In dat algemene bestuur zitten een stuk of 12 vertegenwoordigers van dorpsverenigingen. Het dagelijks
bestuur regelt de lopende zaken. Tijdens de jaarvergadering praat het Dagelijks Bestuur van de SVAE de leden
van het Algemene Bestuur bij over die lopende zaken. Dat is dit jaar een hele lijst. Zoals bekend stoppen Lukas,
Femmie en Rianca Vos eind juni als beheerders van ’t Anker en daar komt heel wat bij kijken. In de huidige
situatie is de pachter van ’t Anker bijvoorbeeld ook de huurder van de bovenwoning, maar of dat ook in de
toekomst zo zal zijn moet nog blijken. Verder staat de voormalige peuterspeelzaal alweer een half jaar leeg.
Plaatselijk Belang is uiteraard voorstander van buitenschoolse opvang in Elsloo die het dorp veel aantrekkelijker
zou maken voor nieuwkomers, maar of de voormalige peuterspeelzaal voor BSO-activiteiten geschikt is moet nog
blijken. Tenslotte zal het parkeerterrein achter ’t Anker in de loop van 2018 door de gemeente worden
herbestraat. Ook dat is een klus die om aandacht van de SVAE vraagt. Kortom voor de SVAE breken drukke tijden
aan. In onze bestuursvergadering van maart hebben wij enkele onderwerpen besproken die het bestuur van
Plaatselijk Belang voor onze leden belangrijk vindt en die we op 9 april aan het dagelijks bestuur van de SVAE
voor zullen leggen. Wij hebben die punten inmiddels ook schriftelijk bij de SVAE aangeleverd.
Namenlijstje contactpersonen
Plaatselijk Belang beschikt over een lijstje met namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van de
buurtverenigingen in ons dorp. Vanwege privacy-redenen is dat lijstje niet openbaar. Met het oog op het komende
dorpsfeest willen we dat lijstje graag actualiseren. In onderstaand overzicht staan de namen van de
secretarissen/contactpersonen. I.v.m. het dorpsfeest in juni willen we het lijstje graag actualiseren. Als u
secretaris/contactpersoon een andere is dan de onderstaand lijstje genoemde dorpsbewoner verzoeken wij de
buurten om dat door te geven (plaatselijkbelangelsloo@gmail.com). Dat geldt ook voor mutaties in het overzicht
van contactpersonen van de andere dorpsverenigingen en organisaties. Die gegevens zijn wel gepubliceerd. Zij
staan in het topmenu van onze dorpswebsite op het tabblad verenigingsinfo (sport, cultuur, overig).
Buurt
Centrum
d’Olde Brink
Donkere Weg
Eiken-Horst-Laan
Frankenaweg
Hoofdweg II

Contactpersoon
Femmie Vos
Mettie Oenema
Anneke Bos
Hansje Meerenboer
Marianne IJspeert
Patrick Poll

Buurt
Kerkebuurt
Noord/Butenweg
Peperstraat
Portingaweg
Tronde
Zuid

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

Theunis Kastelein 101
Op donderdag 15 maart is Theunis Kastelein 101 geworden. Hij is daarmee niet alleen de oudste inwoner van
Elsloo, maar ook de oudste mannelijke inwoner van onze hele Gemeente. Op de Frankenaweg werd flink gevlagd
en ’s ochtends was Wethouder Engbert van Esch namens de Gemeente aanwezig om Theunis te feliciteren.
Namens Plaatselijk Belang brachten Wilmien de Boer en Aad Oudshoorn Theunis ’s middags een bezoekje en een
boeket bloemen. Nog altijd beschikt Theunis over een glashelder geheugen en tijdens ons bezoek hebben wij
bijvoorbeeld teruggekeken op de geschiedenis van ons eigen dorpshuis. De jarige stelde ons bezoek zeer op prijs.
Wij kijken terug op een gezellige en leerzame middag. Opvallend: met het nieuwsbericht op onze facebook
account bereikten wij in een week 1.500 bezoekers, waarvan er 75 reageerden met een felicitatie voor de jarige.
Elser Buurtkamer
Tijdens onze bestuursvergadering in maart waren dorpsbewoonsters Hanneke Wemer en Jakkelien Brouwer onze
gasten. Zij vertelden ons over hun ervaringen in het eerste jaar van de Elser Buurtkamer dat mogelijk werd met
financiële steun uit het Fonds Ooststellingwerf. De Elser Buurtkamer wordt iedere donderdagmorgen gehouden in
het Elser Praothuus. Alle dorpsbewoners, jong en oud, zijn die ochtenden welkom voor een praatje, een kopje
koffie of deelname aan door de initiatiefnemers georganiseerde activiteiten. In de zomermaanden is de Elser
Buurtkamer gesloten, maar in het winterseizoen 2018-2019 zal er in het Elser Praothuus weer een Elser
Buurtkamer worden georganiseerd. De inzet en het enthousiasme waarmee Jakkelien en Hanneke dit doen, wordt
door PBET zeer gewaardeerd.
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Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

