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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.
-College bezocht Elsloo
Op donderdag 21 juni bracht het nieuwe college een bezoek aan Regio de Molen. De drie andere regio’s (regio
Oosterwolde, regio Haulerwijk en regio Appelscha) volgen in juli. Binnen onze regio was Elsloo als eerste aan de
beurt. Voor het bezoek aan de vijf dorpen in onze regio had het College een uur per dorp uitgetrokken. Een echt
bliksembezoek dus. Wat kan je het college in een uur over je dorp vertellen en wat kan je het college in dat uur
laten zien? Niet zo veel dus. Tijdens onze bestuursvergadering werd het plan om een picknick bij de oude
melkfabriek in Zuid te organiseren geopperd zonder dat het woord melkfabriek zou mogen worden gebruikt. Bij
nader inzien leek ons dat toch niet zo’n goed plan.
Daarom werd het een rondrit per fiets door het dorp. Nadat wij bij Tweewielershop Hulzinga onze fietsen hadden
opgehaald reden we over de Iekenlaene (niet toevallig uiteraard) naar Camping d’Elf Ieken om daar een bezoekje
te brengen aan deze mooie recreatiemogelijkheid, de onlangs geopende binnenspeeltuin en verbouwde winkel. Het
college was duidelijk verrast door deze fraaie aanwinst voor ons dorp. Vervolgens fietsten we verder langs de
opgeknapte Butenweg en daarna via de Hoofdweg weer terug naar ’t Anker. Onderweg brachten we ook nog even
een bezoekje aan de jeu de boules baan en het Hein Maderbeeld op de Horstlaan. Tweewielershop Hulzinga en
Camping d’Elf Ieken bedankt voor jullie sponsoring van het collegebezoek.
We hebben het bezoek van het college bewust wat ontspannend en luchtig gehouden. ‘Zware’ onderwerpen vinden
we meer thuishoren op de reguliere vergaderingen.
-Bello’s in Elsloo
In onze bijdrage aan het Else Blattien van juni stond een berichtje over de overlast door hondenpoep en het
aanbod van de gemeente om daar door het plaatsen van bello’s iets aan te doen. De bello’s zullen worden
geplaatst én geleegd door de gemeente en er zijn voor het dorp geen kosten aan verbonden. In verschillende
dorpen in onze gemeente zijn inmiddels bello’s geplaatst. Ons aanbod om namens bewoners een verzoek om een
bello te plaatsen bij de gemeente in te dienen heeft geen enkele reactie opgeleverd.
Laten bewoners hun honden uit op plaatsen waar zij geen overlast veroorzaken? Nemen alle eigenaren de
hondenpoep zelf mee naar huis? Of neemt niemand de moeite om melding te maken van overlast? De laatste
mogelijkheid is dat onze maandelijkse bijdrage aan het Else Blattien niet wordt gelezen. Uiteraard kunt u overlast
zelf rechtstreeks bij de gemeente melden, maar zonder klachten uit het dorp valt er voor PBET niets te melden of
te vragen bij de gemeente.
-Bermen en ledverlichting
In april deed de gemeente een beroep op alle Plaatselijk Belang verenigingen om mee te werken aan de
inventarisatie van bermschade buiten de bebouwde kom van de dorpen. Het verzoek werd gedaan vooruitlopend
op plannen van de gemeente om iets aan de kwaliteit van die bermen te doen. Uiteraard ondersteunt PB die
plannen. Het verzoek van de gemeente heeft PBET naar eer en geweten beantwoord.
In juni 2018 volgde een tweede verzoek. Aan de Plaatselijk Belang verenigingen werd gevraagd dorpswensen in
beeld te brengen m.b.t. de openbare verlichting. In de periode van 2018 tot en met 2022 wordt de openbare
verlichting in onze gemeente vervangen door LED verlichting. Op grote schaal zullen in die periode lichtpunten,
armaturen en masten worden vernieuwd. Voor 23 juli kan PBET dorpswensen over de openbare straatverlichting
bij de gemeente kenbaar maken. Ook dat is een initiatief dat PBET van harte ondersteunt.
Hoewel PB-verenigingen zich graag inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen en aandacht geven aan de
infrastructuur als onderdeel van die leefbaarheid, vragen wij ons soms wel eens af waar de taak van een PB begint
en eindigt.

We denken graag actief mee als vooruitgeschoven post voor de gemeente in het eigen dorp, maar dan spelen er
wel twee zaken mee: wat wordt er daadwerkelijk door de gemeente mee gedaan en hoever gaat de
verantwoordelijkheid van een PB. Waar ligt m.a.w. de grens?
-Terugblik opo overleg 6 juni 2018
Op woensdag 6 juni vond in de Raadzaal van het gemeentehuis het OPO overleg plaats. Het OPO overleg is het
jaarlijkse overleg van alle Plaatselijk Belang Verenigingen in onze gemeente. De burgemeester zit die vergadering
voor. Uiteraard was PBET daarbij aanwezig. Na een informeel buffet in de kantine van het gemeentehuis namen de
Plaatselijk Belang vertegenwoordigers de zetels in waarop normaal de raadsleden zitten. Na een welkomstwoord
door de burgemeester en enkele organisatorische zaken was het de beurt aan de vier nieuwe wethouders om zich
voor te stellenen en iets over hun portefeuilles te vertellen.
Vervolgens blikte Wethouder Jouke Jongsma als een van de twee wethouders namens de grootste coalitiepartij
terug op de totstandkoming van de nieuwe coalitie en het coalitieprogramma. Dat een op een raadsprogramma
gebaseerd coalitieprogramma iets anders is dan een in beton gegoten coalitieakkoord is voor de gemiddelde
burger nog wel uit te leggen, maar waarom de VVD daarbij als coalitiepartner buitenspel is gezet is, roept veel
vragen op die ook tijdens het OPO overleg niet beantwoord mochten of konden worden. Een vier partijen coalitie
had meer recht gedaan aan het principe van een breed gedragen raadsprogramma, maar had bovendien voor een
ijzersterke coalitie gezorgd.
Ook de toelichting op het Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl kwam wat ons betreft niet zo goed uit de verf. Het
nieuwe fenomeen ‘regiobudget’ roept nog veel vragen op en de beantwoording van tijdens het vooroverleg
gestelde vragen over de rol van PB verenigingen bij de aanvraag en de verantwoording van subsidiegeld leverde
niet veel duidelijkheid op. We wachten eerst verdere berichten uit het gemeentehuis en het definitieve reglement
van Fonds Ooststellingwerf 2 maar af.
-Duurzame dorpsauto Elsloo een utopie?
Is Elsloo al toe aan een elektrische duurzame dorpsauto? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Heeft u wel
eens van de Stichting DO! gehoord? De letters DO! staan voor Duurzaam Ooststellingwerf. DO! wil de gemeente
Ooststellingwerf duurzamer maken. Met verschillende projecten kan een leefbare en duurzame omgeving
gerealiseerd worden. Een duurzame dorpsauto in Elsloo zou zo’n project kunnen zijn maar er komt wel heel wat bij
kijken.
Één auto per gezin rekenen we vandaag de dag tot de basisvoorzieningen. Zeker in de kleinere dorpen op het
platteland. Meestal is dat ook wel genoeg, maar met name als die auto vijf dagen per week gebruikt wordt voor
het woon- werkverkeer ontstaat incidenteel de behoefte aan een tweede auto en dan zou een dorpsauto een
mooie oplossing kunnen zijn.
In juni werd Plaatselijk Belang via een mailtje van projectmanager Sanne Hodzelmans van Do! gewezen op de
mogelijkheid om in de periode van 18 juni tot 2 juli met het project duurzame deelauto mee te doen. Iets
organiseren in de periode 18 juni tot 2 juli is wel heel kort dag. Na telefonisch overleg noemde Sanne zelf een
aantal toepassingsmogelijkheden. In onze eerste bestuursvergadering na de zomervakantie is Sanne zelf aanwezig
om ons bij te praten over de mogelijkheden van een elektrische duurzame dorpsauto. PBET zal u informeren over
de inhoud van dat gesprek.
-Lukas en Femmie wordt René en Naomi
Van de week nemen Lukas en Femmie afscheid als beheerders van ’t Anker, of eigenlijk moet je zeggen nemen
Lukas, Femmie en Rianca afscheid als beheerders. Zij doen dat op vrijdagavond in ons eigen Anker. Gedurende elf
jaar leverde de familie Vos een bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp en als de gezondheid van Lukas geen
roet in het eten had gegooid hadden zij er nog wel een paar jaartjes aan vastgeknoopt. Het heeft niet zo mogen
zijn.
Dat Lukas, Femmie en Rianca het in Elsloo naar hun zin hebben gehad en in die elf jaar echte Elsloërs zijn
geworden, blijkt wel uit het feit dat zij ook in de toekomst in ons dorp blijven wonen. PBET is de familie Vos
dankbaar voor wat zij al die jaren allemaal voor ons dorp betekend heeft en wenst hun een mooie en vooral
gezonde toekomst in ons dorp toe.
Inmiddels hebben een aantal dorpsbewoners al informeel kennis kunnen maken met René en Naomi Iekema als
opvolgers, maar aanstaande vrijdag heeft iedereen de mogelijkheid kennis te maken. Dat wordt voor iedereen
even wennen, maar wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. René en Naomi veel succes en plezier
met jullie nieuwe uitdaging.
-Zomervakantie 2018
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 2018

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

