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.
-Kavelborden
In juni verscheen op de digitale Ooststellingwerver naar aanleiding van een Raadscommissie
vergadering het volgende bericht: Elsloo krijgt vanuit de gemeente nadrukkelijk de hint om met een
bord te wijzen op de beschikbare bouwkavels. Wethouder Sierd de Boer vindt dit geen taak voor de
gemeente. Dat hoort het dorp zelf op te pakken vindt hij. Dat vindt Plaatselijk Belang een opvallend
standpunt. Wie de Wethouder bedoelt als hij ‘Elsloo’ zegt weten wij niet, maar het zal de
touwtrekvereniging zeker niet zijn. De opmerking voelt als een verwijt aan Plaatselijk Belang. En dat
lijkt ons niet correct.
Wie iets wil verkopen plaatst daarvoor een advertentie in de krant, op Marktplaats of zet een bord in
zijn tuin. Op eigen kosten uiteraard en niet op kosten van de buurman. Waarom wethouder de Boer
vindt dat Plaatselijk Belang op eigen kosten een bord moet plaatsen om kavels van de Gemeente te
verkopen is ons niet duidelijk. In het artikeltje zegt Wethouder de Boer toe dat nog een keer uit te
zullen leggen. Wij zijn benieuwd naar zijn verhaal.
Voor alle duidelijkheid. Plaatselijk Belang moet haar zaakjes regelen met de van onze leden ontvangen
contributie. Die bedraagt 5,- per jaar! Onze contributie inkomsten zijn daardoor nog geen 1.000,- per
jaar. Een kwalitatief goed verkoop promotiebord zal net zoiets kosten.
-Mobiele bereikbaarheid
Waarom slaagt de Gemeente er niet in om kavels aan de Kloosterheerd te verkopen? Aan de locatie
kan het niet liggen. Bouwterrein Kloosterheerd ligt fraai aan de rand van het Drents Friese Woud. Zijn
de kavels te groot en daardoor te duur? Is het bouwterrein in zijn geheel te groot en schrikt het
potentiële kopers af omdat het nog wel een paar jaar zal duren voor het terrein helemaal bebouwd is?
Of zou de slechte mobiele telefonische bereikbaarheid van Elsloo iets met de slechte verkoopbaarheid
van de bouwkavels te maken kunnen hebben? Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, maar wie weet.
Al jaren wijst Plaatselijk Belang op die slechte mobiele bereikbaarheid van Elsloo. De Gemeente wijst
haar verantwoordelijkheid daarvoor af en vindt mobiele bereikbaarheid een zaak van providers en
klanten. PB kijkt daar anders tegenaan. Een goed mobiel telefoonnet is onderdeel van de infrastructuur
en een slechte infrastructuur schrikt nieuwe bewoners en bedrijven af. Het zou daarom een goede zaak
zijn als de Gemeente zich wat meer zou inzetten om de mobiele bereikbaarheid van Elsloo te
verbeteren.
-Ambtelijk overleg
Vroeger bezocht het College van B&W één keer per jaar alle dorpen en overlegde dan met de besturen
van de Plaatselijk Belang Verenigingen. Dat waren vaak moeizame vergaderingen omdat het College
zich vooral met ‘beleidszaken’ bezighoudt en de Plaatselijk Belang besturen met ‘uitvoeringszaken’.
Enkele jaren geleden is dat veranderd. Het College overlegt met de regio en met de gezamenlijke PBverenigingen. Daar komen de beleidszaken aan de orde. De besturen van de Plaatselijk Belang

verenigingen overleggen met ambtenaren. Dat jaarlijkse overleg vond in juni plaats. Om u een indruk
te geven wat er allemaal op het lijstje van PB voor het overleg in juni stond onderstaand overzicht.














de slechte bestrating van de Iekenlaene
de situatie m.b.t. het parkeerterrein achter ’t Anker
de afgewezen subsidieaanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf voor een betere ‘aankleding’ van het
dorp
toegezegde uitvoeringsagenda’s m.b.t. nieuwe woonvisie
de nieuwe website van de Gemeente
de voortgang m.b.t. het plaatsen van 3 Hein Mader beelden in Elsloo
de actualisatie van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan
de slechte mobiele telefonische bereikbaarheid in Elsloo
de procedure om de bus om i.p.v. door het dorp te leiden
de terughoudendheid van de Gemeente m.b.t. publicatie van de meetresultaten van de smileys
vandalisme in het dorp aan bushokje Elsloo-Zuid
het inschakelen van verkeersregelaars voor dorpsactiviteiten
het gebruik van emailadressen door de Gemeente

U ziet het: een hele lijst. Wat ons betreft kijken wij terug op informatief en collegiaal overleg. Mist u
onderwerpen waarvan u vindt dat PBET die bij de Gemeente Ooststellingwerf aan zou moeten kaarten,
dan horen wij dat graag.
-Vandalisme tennisbaan Elsloo
Vorige maand hebben vandalen schade aangericht op de baan van Odis Tennis. Dat is gebeurd in de
nacht van zaterdag 10 op zondag 11 juni nadat in Elsloo de Middeleeuwse Markt werd georganiseerd.
De schade werd ontdekt door de tennissers die op zondagochtend hun wekelijkse partijtje kwamen
spelen.
De tennisbaan is afgesloten met een slot en waarschijnlijk zijn de daders over het drie meter hoge hek
heen geklommen. Het sponsorbord, een klok, een lijnenveger en een schoenenborstel moesten het
ontgelden. Op de website van Odis Tennis en onze dorpswebsite hebben foto’s gestaan van de
vernielingen en van een zaklampje dat waarschijnlijk door een van de daders verloren is. Al eerder
werd Odis Tennis de dupe van dit soort zinloos vandalisme. Met sigarettenpeuken werden toen
meerdere keren gaten gebrand in de winddoeken om de baan. Het plaatsen van beveiligingscamera’s
heeft toen geen resultaat opgeleverd.
Ook Plaatselijk Belang is al eens gedupeerd door vandalisme toen een aantal aanwijsborden werd
vernield en nog niet zo lang geleden sneuvelden er bijv. twee ruiten van het bushokje in Elsloo-Zuid
door vandalisme. Bent u slachtoffer van vandalisme dan adviseert de politie u te allen tijde om aangifte
te doen. Veel meer kan je als burger niet.
-Vliegveld Lelystad
De overlast van vliegverkeer boven ons dorp is gelukkig minimaal. Veel meer dan een incidentele
helikopter, een recreatievliegtuigje of vliegtuigen op grote hoogte valt er in Elsloo niet te zien. Maar
blijft dat in de toekomst zo? Door één van onze leden werden wij gewezen op de toekomstplannen
m.b.t. vliegveld Lelystad. Om Schiphol te ontlasten zal het aantal vliegtuigen dat van vliegveld Lelystad
gebruik zal gaan maken de komende jaren fors stijgen. Wij hebben begrepen dat de Gemeente
Ooststellingwerf in de aanvliegroute komt te liggen. PBET kan uiteraard niet beoordelen of en zo ja
hoeveel overlast dat gaat veroorzaken. Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben wij daarom
besloten de Gemeente schriftelijk op de wat ons betreft onduidelijke situatie te wijzen en gevraagd uit
te zoeken wat of er klopt van het verhaal over vliegtuigoverlast boven onze Gemeente. Zodra de
Gemeente reageert zullen wij u informeren.
-Zomervakantie 2017
Voor de meesten van ons breekt op korte termijn de zomervakantie aan. Plaatselijk Belang wenst alle
inwoners van Elsloo een mooie zomer toe.
23 juni 2017

Vriendelijke groet Plaatselijk
Belang Elsloo en Tronde

