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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van haar leden te behartigen en zo een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van het dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren. Maandelijks
schrijft PBET hier iets over in 't Else Blattien. Voor info over de gemeentelijke
subsidieregeling maatschappelijke activiteiten voor verenigingen en ander
dorpsnieuws: zie dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. Op die website kunt u zich ook
aanmelden als lid van PB.
1. Bezoek College van B&W aan Elsloo.
Op maandagavond 15 september bracht het volledige College van B&W een bezoek aan Elsloo.
Die jaarlijkse werkbezoeken aan de dorpen zijn een traditie. Normaal vinden zij in het voorjaar
plaats maar i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezing is dat dit jaar na de zomer. Ook de opzet van
de bezoeken is veranderd. Dorpen hadden dit jaar voor het eerst de keuze om ‘s middags of ’s
avonds te vergaderen. Verder heeft het College dit jaar besloten om twee bezoeken per middag
of avond af te leggen. Het kwam er op neer dat wij voor het jaarlijkse gesprek met het College
anderhalf uur ter beschikking hadden. Dat is te kort. Hoewel wij als PBET begrip hebben voor de
overvolle agenda van het College vinden wij één vergadering van anderhalf uur per jaar te
weinig om dit overleg echt zinvol te maken. Op het najaarsoverleg van de Plaatselijk Belang
Verenigingen, het zgn Opo overleg zullen wij het punt ter bespreking door de gezamenlijke PB
verenigingen op de agenda laten opnemen.
2. Buurtsportcoach voor Elsloo ?
Bewegen is goed voor iedereen ongeacht je leeftijd. Dat is een ‘nationale’ gedachte, waar de
gemeente Ooststellingwerf volledig achter staat. Daarom is het project ´Ooststellingwerf in
Beweging´ opgestart. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Scala. Buurtsportcoaches
van Scala begeleiden het project. Er zijn in onze gemeente 4 buurtsportcoaches actief. De
buurtsportcoaches worden gefaseerd in de dorpen geïntroduceerd. Samen met de
dorpsbewoners zoeken de buurtsportcaches naar aanvulling op het bestaande aanbod aan
sport- en bewegingsactiviteiten. Als er behoefte aan uitbreiding van het huidige aanbod is,
begeleidt de buurtsportcoach het proces om die wensen ook te realiseren. De buurtsportcoach
is er voor jong en oud. De Meester Dijkstraschool heeft zijn medewerking toegezegd om de
jeugd meer te laten bewegen. Plaatselijk Belang heeft haar medewerking toegezegd bij het
introduceren van de buurtsportcoach voor de andere inwoners van ons dorp.
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek heeft buurtsportcoach Koen Jansen de school en PBET
bijgepraat over de buurtsportcoach en hebben wij de sport- en verenigingsaccommodaties
waarover Elsloo beschikt, zoals bijv. de gymzaal van de Meester K.J. Dijkstraschool, de
tennisbaan, de Grote Zaal van ´t Anker en het Elser Praothuus laten zien. Dat zijn allemaal
accommodaties die wellicht beschikbaar zijn. Dat moet nog blijken. Eerst zal in overleg met de
buurtsportcoach een huis aan huis enquête worden georganiseerd om de dorpswensen in beeld
te brengen.
3. Ansichtkaarten van Elsloo.
Oude foto’s en ansichtkaarten van Elsloo zijn schaars. Behalve de groene omgeving heeft ons
dorp toeristen niet zo veel te bieden en daardoor zijn er in de loop der jaren weinig kaarten
vanuit Elsloo verstuurd en dus ook ontvangen. De kaarten die na jaren boven water kwamen
zijn voor het grootste deel in particulier bezit. Plaatselijk Belang zelf heeft zich nooit actief
bezig gehouden met de aanleg van een ansichtkaartenverzameling van het dorp en ook de
Archiefcommissie van Plaatselijk Belang heeft geen enkele ansichtkaart van Elsloo. Toch komen

er incidenteel nog wel eens oude ansichtkaarten boven water. De afgelopen maand heeft
Plaatselijk Belang voor een aantrekkelijke prijs 9 oude ansichtkaarten van ons dorp kunnen
aanschaffen van een verzamelaar uit Oosterwolde en in september werden via Marktplaats drie
oude kaarten aangeschaft. Alle oude ansichtkaarten van PB staan inmiddels op onze
dorpswebsite.
4. Gemeentelijke subsidieregeling Maatschappelijke Activiteiten
De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt de dorpen met de zgn subsidieregeling
maatschappelijke activiteiten. Iedere PB vereniging ontvangt jaarlijks een bedrag van 1.000,en een bedrag van 1,- per inwoner. Voor Elsloo betekent het dat wij over 2014 een subsidie
ontvingen van 1.600,- . Na het aantreden van het nieuwe College is de regeling verruimd. Alle
PB verenigingen ontvangen in de jaren 2014 tot en met 2017 boven op de al bestaande regeling
jaarlijks een bedrag van 1.500,-. Met name voor de kleinere dorpen betekent dat een forse
verhoging. De Plaatselijke Belangen verdelen dat geld dat besteed moet worden aan de
ondersteuning van maatschappelijke activiteiten. Maar wat zijn maatschappelijke activiteiten en
wat niet ? Dat is een moeilijke vraag. Ooit is de regeling opgezet ter ondersteuning van met
name culturele en jeugd activiteiten op dorpsniveau, maar tegenwoordig gaat de Gemeente
ruimhartig met de regeling om en lijkt aan de PB verenigingen meer vrijheid te willen geven bij
de besteding van de toegekende subsidies. Tijdens de zomer heeft Plaatselijk Belang overlegd
met onze adviseur over een aanpassing van het reglement dat wij gebruiken voor de verdeling.
In haar bestuursvergadering van 9 september jl heeft het bestuur van PB besloten het extraatje
van 2014 rechtstreeks aan onze buurtverenigingen uit te keren met het verzoek het te besteden
aan de leefbaarheid van de buurt. Het is aan de buurten zelf om een bestemming te bedenken.
Bij één van onze volgende bestuursvergaderingen neemt PB een beslissing over de verdeling in
de komende 3 jaar.
5. Brief gemeente over wegbelijning
Al jaren houdt het onderwerp wegbelijning de gemoederen in ons dorp bezig. Maar niet alleen in
ons dorp. In Elsloo spitst de discussie zich daarbij meestal toe op de vraag: willen we wel of
geen belijning op de Bûtenweg ? De indruk van PBET is dat de meeste dorpsbewoners voor
belijning zijn, omdat dit de verkeersveiligheid naar hun idee ten goede komt. Maar is dat echt
zo ? Een ding is zeker, door belijning wordt er harder gereden. En willen we dat eigenlijk wel op
een weg met een zeer onoverzichtelijk kruispunt waar dagelijks schoolgaande kinderen
oversteken. Of belijning de verkeersveiligheid echt verhoogt is heel moeilijk aantoonbaar.
Ook in de gemeentepolitiek komt het onderwerp belijning regelmatig aan de orde en dat heeft
in het voorjaar als uitvloeisel van het Coalitie akkoord geleid tot de beslissing om geld
beschikbaar te stellen voor belijning en de plaatsing van graskeien. Een echte politieke keuze
dus. Maar waar moet die belijning komen en waar niet ?
Met een sierlijke boog deponeerde de gemeente deze zomer die vraag op de bordjes van de
Plaatselijke Belangen. Die mogen de gemeente laten weten waar zij vinden dat er belijnd moet
worden en ook waar graskeien gewenst zijn. Op grond van de reacties uit de dorpen neemt de
gemeente vervolgens een beslissing. Zonder echte kennis van verkeerszaken fungeert PB als
adviseur van de gemeente over belijning. Dat is en blijft merkwaardig. Zolang het door de
Gemeenteraad goedgekeurde GVVP niet aantoonbaar achterhaald is dient dat leidend te zijn
voor het beleid, maar daar is als het om belijning gaat nog niets van gebleken. Dat het GVVP op
delen wel degelijk achterhaald is staat overigens niet ter discussie. Een aantal vrij enstige
ongelukken op het in het GVVP als ‘objectief veilig’ bestempelde kruispunt van de Bûtenweg en
de Riete/Eikenhorst is daarvan het beste bewijs.
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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

