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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.
Vakantie voorbij
De zomer loopt op zijn eind en voor de meeste inwoners van ons dorp zit de zomervakantie 2017 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 onder leiding van een nieuwe directeur, met de nieuwe
huisvesting van de peuters en de invoering van een continurooster. Verder vergaderen de ‘brede
feestcommissie’ en de ‘gewone feestcommissie’ in september over het voor ons liggende
verenigingsjaar met daarin het zesjaarlijkse dorpsfeest en het tweejaarlijkse Vesuvius Tentfeest in juni
2018.
Terugblik Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Op woensdag 28 juni kwamen de leden van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde bij elkaar om te
vergaderen over de verouderde Statuten van Plaatselijk Belang en het vaststellen van een
Huishoudelijk Reglement. Ieder lid had daarvoor een uitnodiging en een setje vergaderstukken
ontvangen.
Hoewel de opkomst van de leden niet geweldig was, kijkt het bestuur van PBET terug op een
constructieve en geslaagde vergadering. De door het Bestuur voorgestelde wijzigingen in de statuten
werden goedgekeurd en liggen inmiddels bij de notaris. De leeftijdsbeperking voor het aanvaarden van
een bestuursfunctie is bijvoorbeeld geschrapt en de periode waarvoor bestuursleden worden benoemd
is verlaagd van 5 naar 3 jaar.
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement biedt de mogelijkheid om duidelijke afspraken te maken met
nieuw op te richten en bestaande commissies waarvan de status tot nu toe tot veel verwarring leidde
en staat inmiddels op onze dorpswebsite.
Overlast vliegveld Lelystad
Is het terecht dat inwoners van Elsloo zich ongerust maken over de ontwikkelingen rond vliegveld
Lelystad? Dat was de strekking van de vraag die Plaatselijk Belang medio juni 2017 schriftelijk stelde
aan het college van burgemeester en wethouders. Hemelsbreed is de afstand tussen Elsloo en Lelystad
70 kilometer, dus als het aantal vluchten naar en van Lelystad de komende jaren fors toe neemt lijkt
meer overlast onvermijdelijk. Ook voor de inwoners van ons dorp. De Leeuwarder Courant besteedde
de afgelopen maanden meerdere keren uitgebreid aandacht aan het onderwerp en ook tijdens de
formatieonderhandelingen in den Haag is het onderwerp aan de orde geweest. De Gemeente
Ooststellingwerf lijkt tot nu toe vrij passief. Dat bleek ook uit het antwoord op onze brief van medio
juni 2017. Dat is opvallend. De aanvliegroute naar Lelystad vanuit Scandinavië loopt bijvoorbeeld over
Appelscha. Of die passiviteit van onze Gemeente terecht is zal de tijd leren.
Bezoek wethouder Henk van de Boer aan Elsloo
Op woensdag 12 juli bracht Wethouder Henk van de Boer een bezoekje aan de vijf dorpen in onze
regio. Het bezoek was onderdeel van bezoek van onze nieuwe wethouder aan alle dorpen in onze
Gemeente. Wethouder Henk van de Boer is opvolger van wethouder Hans Welle en hoewel hij tot
uiterlijk de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wethouder van Ooststellingwerf zal zijn wilde hij persé

zelf een bezoekje brengen aan alle dorpen van de Gemeente en daar kennis maken met de besturen
van de Plaatselijk Belang Verenigingen.
Dat vindt PBET een goede zaak want voor de dorpen is Wethouder van de Boer een belangrijk man
met in zijn portefeuille o.a. verkeer, openbare ruimte, handhaving en landbouw. Tijdens het bezoekje
kreeg Plaatselijk Belang een uur de tijd om de wethouder te informeren over voor ons dorp belangrijke
zaken.
Het bezoek begon met een wandelingetje rond ’t Anker waarbij wij de wethouder o.a. bijpraatten over
de situatie van het parkeerterrein. Daarna overlegden wij op bouwplan Kloosterheerd over de situatie
m.b.t. de stagnerende kavelverkoop en het bezoek werd afgesloten met een ontvangst bij Loon- en
aannemersbedrijf de Samenwerking waar Jan Roelof Betten, onder het genot van een kopje koffie, een
boeiend relaas hield over zijn bedrijf. Bij het afscheid hebben wij de wethouder een overzicht mee
gegeven met een aantal voor Elsloo belangrijke aandachtspunten zoals de uitzichtloze lijkende situatie
m.b.t. de zuivelfabriek en de kwaliteit van de mobiele telefoonverbindingen waar wij niets aan kunnen
doen.
PBET kijkt terug op een geslaagd bezoek en dat gold, zoals uit de reacties vanuit het Gemeentehuis
bleek, ook voor onze bezoekers.
Fonds Ooststellingwerf (1)
De activiteiten van het Fonds Ooststellingwerf zitten er op. Met de bekendmaking van de verdeling van
€ 300.000 onder 37 aanvragers op zaterdag 15 juli sloot de Gemeente Ooststellingwerf een project af
waarmee € 1.000.000,- euro werd geïnvesteerd in de leefbaarheid van onze Gemeente. Het leverde
een aantal fraaie resultaten op; ook in ons eigen dorp.
Met name de derde tranche leidde echter tot veel teleurstelling en irritatie omdat er 3 ton in de pot zat
en er voor een veelvoud van dat bedrag aan subsidies was aangevraagd. Bovendien werd de subsidie
toegekend aan zeven grote aanvragers. Het ‘hosanna in de gloria’ persbericht dat de Gemeente over
het Fonds Ooststellingwerf schreef, zorgde daarbij voor olie op het vuur omdat de toon in schril
contrast stond met de teleurstelling bij het merendeel van de aanvragers.
Ongetwijfeld zullen de resultaten van het Fonds Ooststellingwerf nog worden geëvalueerd. Wie gaat
dat doen? De Gemeente zelf zoals bij de eerste en tweede tranche? Dat is niet te hopen. Als de
Gemeente dat zelf doet lijkt het op de bekende slager die zijn eigen vlees (goed)keurt. Maar wie zou
zoiets dan wel moeten doen? De Rekenkamercommissie wellicht of de Commissie Samenleving van de
Gemeenteraad?
Een goede en in de Gemeenteraad besproken evaluatie lijkt, voordat de Gemeente zich aan nieuwe
uitgave van het Fonds Ooststellingwerf waagt, een must. Tot die tijd moeten de 30 afgewezen
projecten maar op de plank blijven liggen of naar andere financiële bronnen zoeken.
Fonds Ooststellingwerf (2)
De besluitvorming m.b.t. de derde tranche van het Fonds Ooststellingwerf betekende voor de subsidie
aanvragers uit Elsloo een teleurstelling. Zowel de aanvragen van de ‘Projectgroep aankleding dorp’ als
van de ‘Koersbalvereniging Elsloo’ werden niet gehonoreerd en vielen in een vroeg stadium af.
Inmiddels heeft het bestuur van PBET met het bestuur van de Koersbalclub afgesproken dat de helft
van de aanschafkosten van twee nieuwe matten betaald zal worden uit de Gemeentelijke Subsidie Pot
van Plaatselijk Belang.
Voor wat betreft de subsidie aanvraag inz. de ‘aankleding van het dorp’ heeft het bestuur van
Plaatselijk Belang besloten een bezwaarschrift in te dienen tegen de uitspraak van de Gemeente. Dat
bezwaarschrift zal worden besproken tijdens een hoorzitting van de Commissie van de
Bezwaarschriften op donderdag 5 oktober 2017. Elders in het Else Blattien staat meer info over de
afgewezen aanvraag van de ‘Projectgroep aankleding dorp’.
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