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. Via dorpsblad 't Else
Blattien, onze dorpswebsite en onze eigen facebook account houden wij u op de hoogte. Veel
leesplezier in onze bijdrage van deze maand.
September 2018 vakantie voorbij
De zomer loopt op zijn eind en voor de meeste inwoners van ons dorp zit de zomervakantie 2018
er op. Het was een zomer die we ons lang zullen herinneren vanwege de extreme warmte en
droogte met alle gevolgen van dien. Behalve schade aan de gewassen had ook de natuur het
moeilijk. Bij Wateren woedde een forse heidebrand die met steun van plaatselijke boeren werd
geblust en in ons eigen dorp viel de Stobbepoele bijna helemaal droog. De eerste buien voelden
als een bevrijding. Opvallend was daarna het herstellend vermogen van de natuur. De in het
voorjaar ingezaaide berm van het opnieuw geasfalteerde fietspad tussen Elsloo en Tronde
veranderde in korte periode van droog bruin struikgewas op sommige plaatsen in een prachtige
bloemenzee.
Tijdens de zomermaanden werd door de gemeente het startsein van de Hein Mader beeldenroute gegeven en verder kwam de
gemeente met concrete voorstellen over de jaarlijkse organisatie van Monumentendag. Het College en de Raad zijn terug van
hun reces en bereiden zich voor op een nieuw politiek jaar. Dinsdag 4 september is de eerstvolgende raadsvergadering. De
toegang is gratis.
In het dorp zijn de voorbereidingen op het nieuwe school- en verenigingsjaar inmiddels in volle gang of net achter de rug. De
leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool hebben hun eerste schooldag er inmiddels op zitten en de sporters hebben hun
trainingen en oefenwedstrijden achter de rug. Het seizoen kan beginnen.
Een logo voor PBET
PBET bestaat al meer dan honderd jaar maar heeft geen eigen logo. Het onderwerp is het afgelopen jaar meermalen in ons
bestuur aan de orde geweest en tijdens onze laatste bestuursvergadering voor de zomer keurde het bestuur bijgaand ontwerp
voor een nieuw logo unaniem goed. Het is een eigen ontwerp van bestuurslid Thea ter Veld. Wij vinden het mooi. U hopelijk
ook.
De hoofdkleuren van ons nieuwe logo zijn verschillende tinten groen. Daarmee wordt het karakter van ons dorp benadrukt. In
het logo zijn drie bomen verwerkt die bij elkaar horen. Uiteraard zijn het elzenbomen waarmee de link naar de
naam van ons dorp is gelegd. Elsloo betekent immers elzenbos. Waarom drie bomen en geen vier of vijf? We
hebben gekozen voor de symboliek van het getal drie. Het getal drie wordt wel gezien als het meest positieve
getal in de getallensymboliek en staat voor eenheid. In de volledige naam van PBET zit verder ook de naam van
het buurtschap Tronde verwerkt. Daar is in het verleden zo voor gekozen. De volledige naam PBET is daarom,
met een knipoog naar het buurtschap Tronde (’t Ronde?), in een cirkel om de drie bomen heen geplaatst. De
drie bomen staan stevig ‘met hun benen’ op de grond. Dat wordt met een vette horizontale lijn onderstreept.
Het nieuwe logo zal worden gebruikt in onze uitgaande mails en andere correspondentie, eigen verenigingsdocumenten, op
onze website en op onze facebook account. Met de vaststelling van het nieuwe logo is ook gekozen voor een uniform lettertype.
Voor de kenners: dat is calibri.
Verbeter de buurt
De gemeente maakt sinds dit voorjaar gebruik van de app ‘Verbeter de buurt’ die door de burger kan worden gebruikt om
meldingen te doen over de openbare ruimte. De via die app bij de Gemeente binnenkomende
opmerkingen worden allemaal in behandeling genomen en klachten worden bijna allemaal snel
opgelost. Met rode markers en groene vlaggetje kan iedereen zien waar er nog openstaande klachten
uitstaan (rood) en welke klachten zijn afgehandeld. (groen). Door te klikken op de markers/vlaggetjes
lees je de achterliggende info. Het systeem werkt als een trein. Voor het gebruik van de app kun je een eigen account aanmaken
in het systeem, maar dat is niet persé noodzakelijk. Je kunt een klacht ook anoniem indienen. Je krijgt dan de status van een
anonieme buurtverbeteraar. PBET heeft een eigen account. De oude mogelijkheden zoals een mail, een telefoontje of gewoon
een bezoekje aan het gemeentehuis werken ook nog altijd.
De meeste meldingen komen uit de grotere dorpen van onze gemeente. Daar is niets gek aan, want daar wonen nou eenmaal de
meeste mensen. Toch lijkt de animo om iets te melden in de kleinere dorpen, waaronder Elsloo, tot nu toe vrij klein. Met een
stuk of tien meldingen sinds de app in de lucht is houdt het in Elsloo eigenlijk wel op. De oorzaak van die terughoudendheid is
het onderzoeken waard.

Privacyverklaring
Wat moeten organisaties doen om de privacy gevoelige gegevens van hun leden zo goed mogelijk te beschermen? Dat is per 25
mei 2018 jl. wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties die
gegevens van personen in een bestand bewaren, moeten zich aan de regels van deze nieuwe verordening
houden. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen in de archiefkast. Dat is een
goede ontwikkeling. Er zijn diverse voorbeelden van hoe het mis kan gaan zoals emailadressen die op straat
liggen of persoonsgegevens die jarenlang op internet blijven zweven.
Tijdens onze eerste bestuursvergadering in september zal PBET zich buigen over een eigen privacyverklaring waarin wij
toelichten hoe wij als vereniging met privacy gevoelige gegevens van onze leden en derden om zullen gaan. Een
privacyverklaring is net als de statuten en het huishoudelijke reglement een verenigingsdocument. Het concept staat inmiddels
op onze website, maar moet nog wel door het bestuur van PBET worden goedgekeurd.
Bello’s
In onze bijdrage aan het juli/augustus nummer van het EB stond een stukje over bello’s met de constatering dat ons eerdere
aanbod om namens de inwoners van ons dorp een aanvraag bij de gemeente in te dienen om bello’s te plaatsen geen enkele
reactie had opgeleverd. In de Nieuwe Ooststellingwerver werd die constatering ‘vertaald’ in de mededeling dat Elsloo geen
bello’s wil. Dat is natuurlijk een verkeerde conclusie. PBET was in de weken daarna de figuurlijk gebeten
hond. Er bleek namelijk wel degelijk belangstelling te zijn. Maar dat kan PBET niet ruiken… Bij PBET zijn
inmiddels twee verzoeken om bello’s te plaatsen binnengekomen. Wij hebben die verzoeken met een wat
ons betreft positief advies, doorgestuurd naar de gemeente. Het gaat om een of wellicht meerdere bello’s
op de Iekenlaene en een bello aan het begin van het pad van Staatsbosbeheer dat loopt van de Hoofdweg
naar de Monden.
Glasvezelkabel
In het tweede kwartaal van 2019 krijgen de witte gebieden in de gemeente Ooststellingwerf glasvezel. Als er genoeg mensen uit
die witte gebieden mee willen doen tenminste. Die aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie
Friesland. Met kabelnetwerkbeheerder/bekabelaar Kabelnoord zijn inmiddels afspraken gemaakt over de aanleg. Voor alle
duidelijkheid: witte gebieden zijn gebieden met slechte internetvoorzieningen, in grijze gebieden zijn die voorzieningen matig en
in de zwarte gebieden goed. Elsloo kent uitsluitend witte en grijze gebieden, hoewel enkele bewoners in het buitengebied van
Elsloo (Kloosterweg en Canada) die bediend worden via het glasvezelkabelnet van buurdorp Langedijke eigenlijk al ‘zwart’ zijn.
De nieuw aan te leggen kabel naar de witte gebieden loopt ook door zogenaamde grijze gebieden. In de
slipstream van de aanleg van glasvezelkabel naar de witte gebieden zet DFM op Glas zich in om bewoners
van de grijze gebieden, waar de witte kabel door heen komt ook van glasvezelkabel te voorzien. PBET
steunt dat initiatief. Het scheelt heel veel graafwerk en is daardoor relatief goedkoop. Uitstel en later
aanleggen per aansluiting is uiteraard veel duurder. De beschikbaarheid van een goede kabelvoorziening
maakt huizen in ieder geval veel beter verkoopbaar.
Voor Kabelnoord begint met de aanleg van glasvezelkabel in de witte gebieden moet 60% van de potentiële doelgroep zich
hebben aangemeld. Het gaat daarbij in Elsloo om ongeveer 55 aanmeldingen. Het inventariseren en combineren van de animo
bij de burgers heet vraagbundeling.
De vraagbundeling in de Gemeente Ooststellingwerf gaat in het vierde kwartaal van 2018 beginnen. Dat is snel. Gemeente en
Kabelnoord zien de vraagbundeling als hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn benieuwd.
Bij PB op de koffie en bij PB ‘op de borrel’
Net als in de afgelopen jaren organiseert PBET ook dit jaar weer een aflevering van bij PBET op de koffie. Die is op woensdag 14
november in ’t Anker. De avond zal staan in het kader van de verwelkoming van de nieuwe inwoners in ons dorp. Bedrijven,
organisaties en verenigingen zijn inmiddels door individuele bestuursleden van PBET benaderd met de vraag om mee te werken.
Onze vraag leverde veel positieve reacties op. De nieuwe inwoners van ons dorp die in de loop van dit kalenderjaar in Elsloo zijn
komen wonen zullen schriftelijk worden uitgenodigd. Op dit moment is PBET bezig met de voorbereiding van het programma.
Noteer de datum alvast in uw agenda.
Elsloo, 23 augustus 2018

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

