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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 het
verenigingsleven waar het dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard om een kijkje
te nemen.
Vakantie voorbij
De zomer loopt op zijn eind en voor de meeste inwoners van ons dorp zit de zomervakantie 2016 er
op. Als dit EB uitkomt hebben de leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool hun eerste schooldag
van het nieuwe schooljaar er al weer op zitten en hebben Odis Korfbal en Trinitas Voetbal de eerste
competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen al weer achter de rug. Uiteraard is er ook tijdens de
zomermaanden in ons dorp het een en ander gebeurd. De werkzaamheden aan het terras van ’t Anker
werden afgerond, Tennisclub ODIS legde een zgn smash-courtbaan aan en buurtvereniging EikenHorst-Laan een jeu de boules baan. De brede feestcommissie vergaderde over de planning van het
komende winterseizoen en tenslotte waren er ontwikkelingen rond de Commissie ’t Else Blattien die de
gemoederen behoorlijk bezighielden.
Tennisbaan en jeu de boules baan
Na de toekenning van subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf hebben tennisclub Odis en
Buurtvereniging Eiken-Horst-Laan er geen gras over laten groeien. Tennisclub Odis verving de
asfaltbaan door een zgn. smashcourtbaan, die veel minder blessuregevoelig is en Buurtvereniging
Eiken-Horst-Laan legde in recordtempo een ‘dorps jeu de boules baan’ aan op het speelveldje op de
hoek van de Horstlaan en de Hoofdweg. Twee mooie resultaten waar we trots op kunnen zijn.
De pot van het fonds Ooststellingwerf is nog niet leeg. Het fonds beschikt over één miljoen euro en
voor de tweede tranche is 394.000.- beschikbaar dat in de leefbaarheid van de dorpen kan worden
geïnvesteerd. Daarbij is het uitgangspunt heel simpel. Wie niets vraagt krijgt ook niets.
In september begint de tweede tranche. Op woensdag 7 september organiseert de gemeente
Ooststellingwerf een bijeenkomst in de raadzaal. Tot en met 22 oktober kunt u aanvragen indienen.
Denk daarbij ook eens ‘out of the box’ zoals dat in goed Nederlands heet. Heeft u een idee dat bij kan
dragen aan de leefbaarheid van ons dorp? Plaatselijk Belang wil graag met u brainstormen over de
mogelijkheid om dat met subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf te realiseren.
Commissies van Plaatselijk Belang
Hoe zelfstandig zijn de Commissies van Plaatselijk Belang? Over de zelfstandigheid van de Commissie
’t Else Blattien, de Feestcommissie en de Archiefcommissie bestaat al jaren onduidelijkheid en de
meningen lopen uiteen. De een vindt de drie Commissies zelfstandige verenigingen die alleen voor
‘officiële’ zaken steunen op de rechtspersoonlijkheid van Plaatselijk Belang. Anderen vinden de
Commissies onderdeel van de vereniging Plaatselijk Belang.
Onduidelijkheid over de zelfstandigheid van de Commissie ’t Else Blattien leidde tot problemen bij de
aanschaf van een nieuw kopieerapparaat. Een nieuw kopieerapparaat is een behoorlijke investering
voor een lange periode met meerdere aspecten. Voor de aanschaf moet een contract ondertekend
worden en daarvoor is tekenbevoegdheid noodzakelijk. De Commissie ’t Else Blattien is echter niet
tekenbevoegd en is daar meermaals door Plaatselijk Belang op gewezen. Nadat Plaatselijk Belang

weigerde zonder intern bestuurlijk overleg een koopcontract voor een nieuw apparaat te ondertekenen
escaleerde de zaak en besloot de Commissie ’t Else Blattien in juni in z’n geheel haar functie neer te
leggen. Een gesprek op initiatief van PB tussen het hele bestuur van PB en de Commissie ’t Else
Blattien leverde geen resultaat op. Plaatselijk Belang betreurt de beslissing van de Commissie ’t Else
Blattien om te stoppen.
De toekomst van ons dorpsblad, de organisatie van de kerstkuier en de organisatie van de fietstocht
komen daarmee in gevaar. In een vervolggesprek tussen Plaatselijk Belang en redacteur Hendrik
Betten van Het Else Blattien gaf Hendrik in juli aan dat hij al bezig was met de volledige
verzelfstandiging van ons dorpsblad. Dorpsblad Het Else Blattien, waar PB nu ook al in de praktijk geen
enkele invloed op heeft, wordt daardoor volledig zelfstandig. PB vond en vindt dat een papieren
dorpsblad nog altijd in een behoefte voorziet en wenst Hendrik daarom heel veel succes bij zijn
plannen.
Over de toekomst van de Kerstkuier in 2016 en de Fietstocht in 2017, de twee andere activiteiten die
de Commissie ’t Else Blattien voor haar rekening neemt is op dit moment nog niet zoveel te melden.
PB hoopt op initiatieven uit het dorp.
Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Tijdens de perikelen rond de Commissie ’t Else Blattien bleek nog maar eens dat de huidige statuten
van Plaatselijk Belang die stammen uit 1989 verouderd zijn en dat het opstellen van een Huishoudelijk
Reglement gewenst is. Een logische organisatie en duidelijkheid voor iedereen is daarbij het
uitgangspunt. Tijdens ‘Bij Plaatselijk Belang op de Koffie’ op donderdag 3 november willen we over
Statuten en HR met onze leden overleggen en plannen maken die wij tijdens de ALV in 2017 aan de
leden ter beoordeling voor willen leggen. Ook de situatie m.b.t. de Commissie ’t Else Blattien, de
feestcommissie en de Archiefcommissie willen we op 3 november samen met onze leden tegen het licht
houden.
Kunstenares Maaike Klein bezoekt Elsloo
In Oldeberkoop werd deze zomer weer de traditionele kunstroute de Open Stal gehouden. Open Stal
had dit jaar ook een ‘Elsloos’ tintje. Één van de exposanten was Maaike Klein. Maaike Klein is beeldend
kunstenares en woont in Frankrijk. Voor dat Maaike naar Frankrijk verhuisde woonde zij in Friesland,
waar zij 18 jaar een atelier had in Haulerwijk. In haar 'Friese periode' maakte zij in 1989 kunstwerk de
Samenwerking op het speelveldje bij de Portingaweg.
Op uitnodiging van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde bracht Maaike Klein op 22 juli een bezoekje aan
ons dorp, dronk koffie bij ’t Anker en maakte daarna een wandeling langs onze dorpskunstwerken
waaronder uiteraard haar eigen kunstwerk 'de Samenwerking'.
Kruispunt Butenweg, Eikenhorst, Riete.
Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces nam de Gemeenteraad van Ooststellingwerf een
motie aan over de verkeerssituatie op het kruispunt van de Butenweg met de Eikenhorst en de Riete.
In die motie vraagt de Raad aan het College om ‘eenmalig een toereikend bedrag vrij te maken voor
de aanpak van het knelpunt in Elsloo om de gevaarlijke situatie aldaar op korte termijn op te lossen,
zodat een veilige situatie ontstaat’ en dringt erop aan om ‘dat snel te doen’. Het initiatief om iets aan
de situatie te doen ligt daardoor nu bij het College van B&W.
In de motie staat niet hoe dat moet gebeuren. Veel inwoners van ons dorp zien een rotonde als de
oplossing voor het probleem. Ongetwijfeld zal een rotonde de verkeersveiligheid ter plekke ten goede
komen, maar het echte probleem zit hem in de gevaarlijke verkeerssituatie in het hele traject van
Elsloo Zuid tot aan Makkinga. De echte oplossing zit hem in het herinrichten van de weg als een echte
erftoegangsweg met een maximumsnelheid die zo nodig gehandhaafd wordt. Veilig en duidelijk dus
voor alle weggebruikers.

Elsloo, 24 augustus 2016

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

