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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 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.
Nieuwe pachters in ’t Anker
Na de reguliere jaarvergadering in april werd het Algemeen Bestuur van de SVAE in mei voor de tweede keer in
korte tijd door het dagelijkse bestuur bij elkaar geroepen voor een bijzondere mededeling. Dat was op donderdag
17 mei. Tijdens die vergadering kon Jan Roelof Betten, de nieuwe voorzitter van de SVAE en opvolger van Ruurd
Slager, de aanwezigen de naam van de nieuwe pachters van ons dorpshuis mededelen.
Dat zijn René en Naomi Ykema uit Appelscha die per 1 juli 2018 het stokje van Lukas, Femmie en Rianca Vos over
zullen nemen. Beiden zijn echte horecamensen met veel ervaring. Lukas, Femmie en Rianca stoppen weliswaar in
’t Anker vanwege gezondheidsredenen van Lukas, maar gaan Elsloo niet verlaten. Zij hebben inmiddels een huis in
Elsloo gekocht aan de Hoofdweg.
Met het bericht van de SVAE komt een einde aan een periode van radiostilte over de toekomst van een voor de
leefbaarheid van ons dorp zo belangrijke voorziening. Allemaal tevreden gezichten dus op die donderdagavond. Er
zal vast nog wel een gelegenheid komen om de familie Vos persoonlijk te bedanken. René en Naomi wensen wij
heel veel succes. Zowel voor de oude als de nieuwe pachters breekt een drukke periode aan.
Wegen, bermen en bello’s
-Zoals vorig najaar al aangekondigd heeft de Gemeente de afgelopen maand de Butenweg en Riete tot aan het
kruispunt met de Donkereweg/Frankrijk voorzien van een nieuwe laag grit. I.v.m. de weersomstandigheden is die
klus vorig jaar over de winter heen getild. Rijden over een weg met een nieuwe laag is geen pretje.
Automobilisten zijn bang voor lakschade aan hun auto’s, maar het vernieuwen van zo’n laag is nou eenmaal
onderdeel van het reguliere onderhoud. Met het aanbrengen van de laag is de opknapbeurt van de Butenweg
klaar.
-In de omgeving van Elsloo liggen veel smalle wegen met slechte bermen. De Gemeente lijkt meer werk te willen
gaan maken van de kwaliteit van de bermen. Het is een oude en vaak gehoorde wens en dat geldt niet alleen
voor de inwoners van Elsloo. De brief die wij ontvingen kwam daardoor ook wel als een verrassing. Met het
plaatsen van graskeien (bijv. langs de Peperstraat) heeft de Gemeente de afgelopen jaren geprobeerd al iets aan
de problematiek te doen. Het probleem van de slechte bermen vraagt om structurele oplossingen. PBET juicht
het initiatief van de Gemeente toe.
-Overlast van hondenstront? Tijdens recent overleg met de buitendienst kwam de mogelijkheid ter sprake om
enkele bello’s in het dorp te plaatsen. Daar zijn geen kosten aan verbonden en ze worden door de Gemeente
geleegd. Als u suggesties heeft over de plaatsing van bello’s horen wij dat graag. Uiteindelijk beslist de
Gemeente over aantal en locatie.
OPO overleg
Op donderdag 6 juni komen de 13 plaatselijk belang verenigingen en de bewonerscommissies van de gemeente
Ooststellingwerf bij elkaar voor het zgn. OPO overleg. (Overleg Plaatselijk belang verenigingen Ooststellingwerf)
Vroeger fungeerde de Plaatselijk Belang verenigingen om beurten als gastheer voor dat overleg, maar die opzet is
veranderd. Het OPO overleg wordt sinds vorig jaar gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis. De Gemeente
is gastheer, zit het overleg voor en verzorgt het verslag. De reacties van de meeste deelnemers over de nieuwe
OPO opzet waren vorig jaar positief. Toehoorders zijn welkom. Het OPO overleg heeft vooral een informatief
karakter. Voor aanvang van het overleg is er een buffet in de kantine van het gemeentehuis.
Hoe de opzet van het OPO overleg dit jaar zal zijn is onbekend. Er is weliswaar een agenda, maar wie het overleg
voor gaat zitten is niet bekend gemaakt en de agenda is één A4tje met dertien punten zonder achterliggende
stukken. Op de agenda staan o.a. de introductie en kennismaking met het nieuw college van B&W, de presentatie
van het Raadsprogramma en het nieuwe Coalitieakkoord en het Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl. T.b.v. het OPO
overleg hebben de PB verenigingen ook huiswerk mee gekregen. Aan de PB verenigingen is gevraagd een reactie
te geven op het inmiddels door de Raad goedgekeurde voorstel om in 2018 een substantieel gedeelte van het

Fonds Ooststellingwerf uit te betalen in de vorm van regiobudgetten om daar dorpsgrensoverschrijdende
activiteiten mee te organiseren. Daar zijn de Plaatselijk Belang verenigingen in onze eigen regio in ieder niet erg
enthousiast over. Eenvoudig weg omdat daar in 2018 de tijd voor ontbreekt.
Dorpsgesprekken over sociale leefbaarheid
De gemeente Ooststellingwerf wil meer werk gaan maken van de sociale leefbaarheid in de dorpen en gaat
daarover in gesprek. De gemeente benadrukt daarbij het woord sociaal, omdat burgers bij leefbaarheid gauw
denken aan de stenen infrastructuur zoals dorpshuizen, schoolgebouwen en sportvelden. Het gaat bij sociale
leefbaarheid over onderlinge betrokkenheid, je thuis en veilig voelen in je dorp, overlastvraagstukken en zorg voor
jeugd en ouderen. De Elser Buurtkamer is bijvoorbeeld een prachtig initiatief ter verhoging van de sociale
leefbaarheid in ons dorp.
Om die sociale leefbaarheid in de dorpen te verbeteren heeft de Gemeente een stappenplan geschreven dat begint
met een enquête onder dorpsbewoners gevolgd door een belronde om verdiepende vragen te stellen. Daarna volgt
een dorpsgesprek waarin de gemeente een rol ziet weggelegd voor de Plaatselijke Belangen. Hoe het vervolg er
daarna uit gaat zien hangt af van de uitkomst van die dorpsgesprekken.
In het bestuur van PBET moeten wij nog overleggen of en hoe wij een rol willen en kunnen spelen bij dit
Gemeentelijke initiatief. Met vijf bestuursleden van wie er drie een baan hebben zijn de mogelijkheden van PBET
beperkt om invulling te geven aan dit bijzondere initiatief.
Nieuwe accu duofiets
De accu van de duofiets bleek enkele maanden geleden aan vervanging toe. Dat lijkt erg snel omdat Elsloo nog
niet zo lang beschikt over een duofiets, maar de fiets die wij enkele jaren geleden kochten was niet nieuw omdat n
PBET niet beschikt over voldoende eigen middelen om een nieuwe fiets aan te schaffen. Met een subsidie van de
Stichting Fonds Bercoop schaften wij een goede tweedehands duofiets aan. Dankzij een financiële bijdrage van de
diaconie van de Hervormde Gemeente Elsloo is die accu nu vervangen. Bij de inwoners van ons dorp leek de
afgelopen jaren veel koud watervrees aanwezig om de fiets te gebruiken. Nieuwigheid? Daarom verlengen wij de
mogelijkheid om de fiets te gebruiken. De fiets is te huur bij tweewielershop Hulzinga en als een van de twee
gebruikers in Elsloo woont is de fiets gratis.
Gemeente Politiek 1
De een vindt gemeentepolitiek boeiend, de ander interesseert zich niet voor wat er in het Gemeentehuis in
Oosterwolde allemaal gebeurt. De interesse van de inwoners van Elsloo voor wat er zich in het Gemeentehuis
allemaal afspeelt is van oudsher niet zo groot. Toch moet de betekenis van de Gemeente en de Gemeenteraad op
wat er in de dorpen gebeurt niet worden onderschat.
Dinsdagavond 22 mei vergaderde de gemeenteraad. Aan de hand van informateur Lute Pen is een breed gedragen
raadsprogramma gesmeed dat uiteindelijk heeft geleid tot een coalitieprogramma. Onder dat coalitieprogramma
zetten drie partijen hun handtekening. Dat zijn Ooststellingwerf Belang, CDA en de Partij van de Arbeid. Die
coalitie steunt op 13 van de 21 raadszetels. Dat lijkt een solide meerderheid, maar of dat ook in de praktijk zo
uitpakt moet natuurlijk nog maar blijken. Voor een meerderheid in de gemeenteraad heeft Ooststellingwerfs
Belang zowel de steun van het CDA als die van de PvdA nodig. Dat maakt die partijen sterk. De VVD viel bij de
vorming van de coalitie buiten de boot. Het argument waarmee woordvoerder Henk Dongstra de keuze toelichtte
riep bij de VVD zelf in ieder geval veel vragen op. En die klonken niet onlogisch. Heeft de vanaf de eerste dag na
de gemeenteraadsverkiezingen de door Ooststellingwerfs Belang uitgesproken ‘eis’ om twee wethouders te mogen
leveren wellicht een rol gespeeld? De VVD heeft weliswaar het Raadsprogramma getekend, maar zal de
besluitvorming over uitvoeringszaken de komende tijd ongetwijfeld heel kritisch gaan volgen.
Gemeente Politiek 2
Inmiddels zijn de nieuwe wethouders benoemd die uiteraard allemaal moeten worden ingewerkt. Voor
burgemeester Harry Oosterman breken drukke tijden aan. Onze gemeente heeft er een vierde wethouder bij
gekregen. Ooststellingwerfs Belang levert twee wethouders, de PvdA één en het CDA ook één. Voor wat betreft de
man-vrouw verhouding zijn de wethouderszetels eerlijk verdeeld: twee om twee dus. Ooststellingwerfs Belang
levert twee wethouders en het CDA en de PvdA ieder een. De benoeming van Jouke Jongstra namens
Oststellingwerfs Belang als loco-burgemeester lijkt logisch en Fimke Hijlkema van de PvdA is met haar jarenlange
ervaring in de Gemeenteraad de wethouder met de meeste dossierkennis en ervaring. Ook de portefeuilles zijn
inmiddels verdeeld.
Donderdag 24 mei kon iedereen persoonlijk afscheid nemen van ex-wethouders Engbert van Esch, Sierd de Boer
en Henk van de Boer tijdens een afscheidsreceptie voor het Gemeentehuis en de drie ex-wethouders bedanken
voor alles wat zij voor onze gemeente hebben gedaan. Plaatselijk Belang was daarbij aanwezig. In de loop van
juni brengt het College een bezoek aan alle dorpen van de Gemeente. Op donderdagmiddag 21 juni is het bezoek
aan Elsloo gepland. PBET denkt na over een origineel idee voor dat bezoek. Suggesties voor de invulling daarvan
zijn van harte welkom.
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