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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.
-Statuten en Huishoudelijk reglement.
Op woensdag 28 juni 2017 organiseert Plaatselijk Belang een extra ledenvergadering om met onze leden te
overleggen over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Die vergadering begint om 20.00 uur. Op
advies van enkele leden doen wij dat tijdens een aparte ledenvergadering. Aan het onderwerp kunnen wij zo de
zorgvuldigheid geven die het verdient. De agenda van de vergadering vindt u elders in dit Else Blattien. De
vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Die worden persoonlijk uitgenodigd.
De oude statuten werden in 1980 vastgesteld en zijn hoognodig aan actualisatie toe. Op ons verzoek heeft de
notaris die oude statuten in concept aangepast. Bij de vergadering op 28 juni lichten we die veranderingen met
een powerpoint presentatie toe.
Verder willen wij onze leden voorstellen een Huishoudelijk Reglement vast te stellen. In oude handgeschreven
notulenboeken vonden we een stukje tekst over de vaststelling van een HR terug. Recent kwam ook een niet
gedateerd en niet ondertekend concept uit 1972 boven water. Een geldig HR is in het eigen archief van Plaatselijk
Belang niet aangetroffen. Ook het HR lichten we via een PPT presentatie toe.
Bij het aanpassen van de Statuten is het bestuur van Plaatselijk Belang gebonden aan de in 1980 vastgestelde
statuten. Daar werden wij ook tijdens de ALV in maart op gewezen. In de loop van de maand juni ontvangen alle
leden een boekwerkje met daarin de oude statuten, de nieuwe statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement.
-Gemeentepolitiek
De Gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft een drukke tijd achter de rug en voor de Raad met vakantie gaat
zullen er nog een aantal beslissingen moeten worden genomen die ook voor Elsloo belangrijk zijn.
In april nam de Raad een beslissing over de aanleg van een aantal zonnepanelenvelden in onze Gemeente.
Uiteindelijk zullen die er komen en wordt Ooststellingwerf op termijn een CO2 neutrale gemeente. Dat is een
goede zaak. Elsloo zelf krijgt geen zonnepanelenvelden. Tijdens de Raadsvergadering, waarin een besluit over ‘wel
of geen’ zonnepanelen moest worden genomen legde wethouder Hans Welle op eigen initiatief zijn functie neer.
Het ging daarbij niet eens om de aanleg van de velden zelf, maar meer over de manier waarop er met
omwonenden van de beoogde locaties was gecommuniceerd.
Gebrek aan overleg met de burger bleek ook een verwijt aan het College tijdens de thema-avond over de nieuwe
woonvisie in mei. Raad en College zitten in een lastig parket bij de vaststelling van deze door de Woningwet 2015
wettelijk voorgeschreven visie. Nadat een eerdere versie van de Woonvisie in 2016 al een keer van de
Raadsagenda werd gehaald lijkt opschorten van de behandeling in de Raad nu geen optie meer. Aan de andere
kant dient er voor een belangrijk stuk als de Woonvisie met een looptijd van vijf jaar breed draagvlak te zijn. De
vraag is of dat brede draagvlak er daadwerkelijk is. Dat zal tijdens de vergadering moeten blijken en is op dit
moment (23 mei 2017) nog niet bekend, maar op de dag dat het Else Blattien verschijnt wel.
In de maand juni mag de Raad zich ook nog buigen over de zgn. Kaderbrief. Die Kaderbrief is onderdeel van de
jaarlijkse planning en controlcyclus en is meer dan één A4tje. Het is een lijvig document waarin het College
vooruitkijkt en haar plannen voor 2018 toelicht. Vorig jaar werd tijdens de behandeling van de kaderbrief de
zogenaamde ‘knelpuntenpot’ geïntroduceerd met daarin extra geld voor achterstallig onderhoud aan de
infrastructuur. Wat ons betreft zou het herbestraten van de Iekenlaene en het parkeerterrein achter ’t Anker uit
die pot moeten worden betaald, maar zover is het helaas nog niet.

-Bushokje Zuid
Zijn de bewoners van Elsloo-Zuid murw geworden door de uitzichtloze situatie m.b.t. de oude melkfabriek? Het
lijkt er wel een beetje op. De situatie is bekend. De melkfabriek is eigendom van een projectontwikkelaar uit
IJmuiden die het pand te koop aanbiedt. Het pand herontwikkelen is geen optie, want daarvoor is het te groot en
is de bouwkundige staat te slecht. De projectontwikkelaar lijkt te wachten op het moment dat de politieke druk op
de optie ‘kopen en slopen’ zo hoog is opgelopen dat de Gemeente met een al dan niet geforceerde oplossing komt,
de beurs trekt en zelf het pand koopt. Dat zou dan wel een echte strategische aankoop zijn. Tot dat moment
kijken omwonenden, maar ook toeristen die onze Gemeente van uit de richting Boijl binnenrijden aan tegen een
rotte kies in een gebit dat hoognodig gesaneerd moet worden.
De omwonenden lijken gelaten te wachten op wat er gebeuren gaat. Zou die uitzichtloze situatie iets te maken
kunnen hebben met het feit dat de glasresten van een waarschijnlijk door vandalisme gesneuvelde grote glazen
ruit in het bushokje bij de melkfabriek weken bleven liggen voor ze werden opgeruimd. Iedereen kan daar melding
van maken bij de Gemeente. Een mailtje aan de Gemeente door Plaatselijk Belang bleek voldoende om het glas
binnen een dag op ruimen. Nieuw glas zal op korte termijn worden geplaatst. Verder heeft PB de Gemeente
gewezen op het oude metalen privé fietsenrek dat bij de bushalte staat. Een afsluitbare fietsenstalling of minimaal
een paar fatsoenlijke standaards zouden bij de moderne abri niet misstaan.
-Smiley is weer terug
Vorig jaar heeft er een tijd lang een smiley gestaan tegenover de Hervormde Kerk. Tijdens de aanleg van het
nieuwe fietspad was de maximumsnelheid op de Butenweg tijdelijk 30 km. De Gemeente verplaatste de smiley
daarom naar een ander dorp in onze Gemeente. Sinds enkele weken is de smiley weer terug op zijn oude plekje in
Elsloo. Blijkbaar is de ‘snelheidsnood’ in Elsloo nog altijd het hoogst. Dat automobilisten erop worden gewezen dat
zij de maximumsnelheid overschrijden is een goede zaak. Het blijft echter merkwaardig dat automobilisten een
groene duim krijgen bij een snelheid van 79 m op een weg waar kinderen meerdere keren per dag moeten
oversteken op weg van school naar huis.
Naarmate een smiley langer op een bepaalde plaats hangt wordt het advies om je aan de maximumsnelheid te
houden vaker genegeerd. Een smiley kan echter meer dan alleen maar waarschuwen. Een smiley kan ook
registreren hoeveel en hoe vaak er te hard wordt gereden. De info kan door de Gemeente worden gebruikt om te
handhaven op de momenten waarop de ‘pakkans’ het grootst is. Een smiley is geen flitspaal dus er worden geen
kentekengegevens van individuele auto’s geregistreerd. Daarom doet de terughoudendheid van de Gemeente om
de info van een smiley uit te lezen en te publiceren wat krampachtig aan. Privacy is in ieder geval geen goed
argument om die info niet te publiceren. Maar wat dan wel?
In de loop van dit kalenderjaar zal er onderhoud aan de Butenweg plaats vinden. De weg wordt overzichtelijker,
rechts krijgt voorrang en de maximumsnelheid gaat naar 60 km. Daar gaat PB niet over. Dat is gemeentebeleid!
Of de maatregelen afdoende blijken om van de Butenweg een echte erftoegangsweg te maken waar schoolgaande
kinderen veilig over kunnen steken zal de tijd leren.

-CO2 bewuste Gemeente.
Vorige maand nam de Gemeenteraad van Ooststellingwerf een beslissing over de aanleg van zonnepanelenvelden
in onze Gemeente en tijdens de thema avond over de woonvisie wezen Actium en Woon Friesland op hun
inspanningen om hun eigen woningbezit CO2 neutraal te maken.
Maar dat zegt nog helemaal niets over de bereidheid van de individuele burgers om CO2 neutraal te zijn. Is die er
eigenlijk wel? Dat valt nog te bezien. Al jaren probeert het bestuur van Energiecoöperatie De Eendracht inwoners
van onze Gemeente over te halen lid te worden. Inmiddels heeft de Coöperatie iets meer dan 100 leden. Van die
100 leden was een handvol aanwezig bij de laatste ledenvergadering. Één op de 250 inwoners in onze Gemeente
koopt dus groene energie bij de Eendracht.
Energiecoöperatie de Eendracht is een oorspronkelijk in Makkinga opgestart initiatief, waar inmiddels ook inwoners
van alle andere dorpen welkom zijn. Lid worden van de Eendracht heeft een aantal voordelen. De Eendracht is
zeker niet duurder dan andere leveranciers, is een coöperatie waar de leden eigenaar van zijn en heeft een
bestuur dat bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Met haar aktiviteiten wil de Eendracht een energieomslag van
fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen stimuleren en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente
te verbeteren.
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Vriendelijke groet Plaatselijk
Belang Elsloo en Tronde

