PLAATSELIJK BELANG
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 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.
Fietspad tussen Elsloo en Elsloo-Zuid
Op 19 september zijn de werkzaamheden aan het fietspad tussen Elsloo en Elsloo-Zuid begonnen. In
een periode van 3 maanden zal het geasfalteerde en door worteldruk beschadigde fietspad worden
vervangen door beton. Het werkgebied loopt van de kruising bij fietsenmaker Marten Hulzinga tot aan
de Verwersweg achter de Melkfabriek in Elsloo-Zuid. Het onoverzichtelijke kruispunt bij Hulzinga en het
schelpenpaadje achter de oude melkfabriek zullen daarbij ook worden aangepakt.
Tijdens de werkzaamheden zullen er uitgebreide verkeersmaatregelen worden genomen om de
veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. De maximumsnelheid voor het autoverkeer gaat op
het hele traject terug naar 30 km per uur. Houdt u daar dus ook aan! Om de veiligheid van fietsers te
garanderen worden nog een aantal extra maatregelen genomen. Ook met zaken als de bereikbaarheid
van de 'boerenerven' en 'Omrin containers' wordt rekening gehouden.
Opdrachtgever van de werkzaamheden is de Gemeente Ooststellingwerf. Over de klus heeft PB het
afgelopen jaar meermalen contact met ambtenaren gehad. De Samenwerking voert de klus uit en
speelt dus een ‘thuiswedstrijd’. Daar is PB uiteraard ook heel tevreden mee. De omwonenden zijn
inmiddels via een brief geïnformeerd en voor hun zijn er aanspreekpunten bij de Gemeente en bij de
Samenwerking. Kijk voor de voortgang van de klus op de website van Loon- en Aannemersbedrijf de
Samenwerking zelf. Ook PB zal u via de dorpswebsite informeren. Het ziet er wat betreft PB allemaal
veelbelovend uit.
Gemeente en Gemeenteraad
In het Gemeentehuis spelen allerlei ook voor ons dorp belangrijke zaken. Dat is geen nieuws. Het gaat
daarbij om de ‘politieke besluitvorming’ in de Gemeenteraad, maar uiteraard ook om ‘ambtelijke
uitvoeringszaken’. In deze bijdrage aan het EB volstaan we met een rijtje aandachtspunten en een
korte toelichting.
-glasvezelkabelnet
De Provincie heeft aandelen gekocht in Kabelnoord, exploitant van kabelnetten, maar ook zelf
bekabelaar. Ook Gemeentes doen mee. Met het geld uit die aandelenverkoop gaat Kabelnoord
glasvezel kabel aanleggen. Het ei van Columbus? Ook voor onze gemeente?
-‘Groot onderhoud’ aan de overlegvormen tussen Gemeente en burgers.
Het overleg tussen de gemeente en de burger is in ontwikkeling en samen met de Plaatselijk Belangen
wordt al enige tijd gewerkt aan andere invullingen. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren.
-Raadstelevisie
Gemeenteraadsvergaderingen worden voortaan via een zgn. livestream op de gemeentelijke website
uitgezonden. Het is even wennen voor de heren en dames acteurs om te zien hoe ‘fotogeniek’ ze zelf
zijn………
-Ooststellingwerf 500 jaar
De Gemeente heeft 250.000,- op de plank gelegd om in 2017 het 500-jarig bestaan als zelfstandige
Gemeente te vieren. Dat is een fors bedrag. De Gemeente moet nog wel op zoek naar draagvlak en zal
daarbij ook Elsloo nog wel aandoen. Heeft u suggesties? PB hoort graag van u.

-Fonds Ooststellingwerf.
Nog voor de Gemeenteraad de eerste tranche heeft geëvalueerd is de Gemeente gestart met de
Tweede tranche. Er is 400.000,- beschikbaar! Ook in Elsloo is belangstelling voor de regeling.
-evenementen beleid.
De Gemeente bereidt een nieuwe evenementennota voor en overlegt daarover met organisatoren (bijv.
de Vesuviusclub) en de Plaatselijke Belangen.
-Achterstallig groenonderhoud
Binnen ons dorp bestaat onvrede over het reguliere groenonderhoud door de Gemeente.
Buurtvereniging Eiken-Horst-Laan heeft zich rechtstreeks tot het College gewend en PB een kopie van
de brief gestuurd.
Vandalisme
Vandalisme. Het is geen specifiek Elsloos of Gemeentelijk, maar een maatschappelijk probleem. Vorige
maand vonden er op meerdere plaatsen in ons dorp vernielingen plaats. Daarbij werden eigendommen
van particulieren, Plaatselijk Belang en de Gemeente beschadigd. Wegkijken en symptoombestrijding
zijn geen oplossing. PB heeft de vernielingen via de BOA bij de Gemeente gemeld en op advies van de
Gemeente aangifte gedaan bij de politie. Daarbij werd duidelijk dat alleen de benadeelde zelf aangifte
kan doen. Dat geldt ook voor de Gemeente zelf en die doet dat in voorkomende gevallen ook.
Inmiddels is de aangifte van PB geseponeerd vanwege andere prioriteiten. Toch blijft aangifte in
voorkomende gevallen belangrijk om verbanden te leggen en zo daders te kunnen traceren.
N.B. In het boek dat Willem Koopstra in 2009 schreef over ‘Elsloo in de twintigste eeuw van 1900 tot
2000’ staat trouwens een mooi stukje over baldadige jeugd:
-Op 28 januari 1925 sprak de vergadering van Plaatselijk Belang reeds over de baldadigheid van de
jeugd in het dorp. Het ging over het stuk gooien van lantarens. In 1926 ging de jeugd echter
onverdroten door met het kapotsmijten van de straatlantaren bij de tramhalte Eikenlaan. Om aan deze
vernielzucht een einde te maken koos Plaatselijk Belang er voor een verzoek te richten aan
Burgemeester en Wethouders om te straatlantaren te verplaatsen naar Elsloo-noord.
Baldadigheid heet tegenwoordig vandalisme maar het probleem zelf bestaat al heel lang.
Infrastructuur provincie
Vorige maand werd in Elsloo door de provincie huis-aan-huis de nieuwsbrief van augustus over
‘Beekdal de Linde’ verspreid. Een goede zaak, maar wel opvallend want dat gebeurde bij eerdere
nieuwsbrieven niet. Elsloo bleef verstoken van nieuws over de Linde. Het stroomgebied van de Linde
loopt echter verder dan de Bekhofschans, maar is landschappelijk blijkbaar niet echt interessant. Het
plangebied is in een ver verleden vastgesteld en daar is nu niet meer zoveel aan te doen. Achter
Nijeberkoop is wel vlak bij Frankrijk vorig jaar een zgn. vistrap aangelegd. Opvallend. Hopelijk vindt de
Provincie toch nog de euro’s om de klus echt af te maken en ziet ze kans om de Linde tot aan Tronde
haar oude glans teruggeven.
De werkzaamheden aan de ‘verbreding van de N381’, een ander provinciaal project, vorderen gestaag.
De contouren van de rotonde bij het kruispunt Venekoten zijn inmiddels goed te zien. De provincie
besteedt veel tijd aan voorlichting waaronder een fraaie nieuwsbrief. Vorige maand organiseerde de
Provincie verder bijv. nog fietstochten rond het tracé van de N381 dat inmiddels klaar is.
Het laatste grote project in de directe omgeving van ons dorp is ‘Life going up a level’. Dat is zelfs een
project waarvoor ‘Europees geld’ beschikbaar is. Vandaar de wat vreemde naam. Binnen dit project
krijgt het Drents Friese Wold en omgeving een uitgebreide facelift, waarbij o.a. de voormalige
landbouw enclave bij Oude Willem onder handen wordt genomen. Ook hier worden geïnteresseerden
op de hoogte gehouden. Vorige maand organiseerde uitvoerder Prolander een zogenaamd
veldsymposium in het Drentse Friese Wold. Dat klinkt misschien wel een beetje ingewikkeld, maar een
veldsymposium is niet veel meer dan een fietstocht samen met kenners van het project. Boeiend was
het wel!
Elsloo, 23 september 2016

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

