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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.
Werkzaamheden Butenweg.
De werkzaamheden aan de Butenweg in Elsloo zijn begonnen. Met het werk voert de Gemeente een in
2016 door de Gemeenteraad aangenomen motie uit om de veiligheid op de Butenweg te verbeteren.
Jarenlang is daarbij vanuit het dorp aangedrongen op een rotonde op het kruispunt van de Riete,
Butenweg en Eikenhorst, maar dat bleek om financiële redenen niet haalbaar en dan houdt het (ook
voor het bestuur van Plaatselijk Belang) gewoon op. En doe je wat wel kan en kiest voor een haalbaar
alternatief. ‘Je knopen tellen’ heet dat in modern politiek jargon.
Plaatselijk Belang heeft de afgelopen jaren steeds gewezen op onze insteek en dat was onze wens om
de Butenweg ‘veiliger en duidelijker’ te maken. Voor iedereen! Er is daarom nu gekozen voor een
grote opknapbeurt van de hele Butenweg en om daarbij vier onoverzichtelijke kruispunten aan te
pakken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn omleidingsroutes noodzakelijk die ongetwijfeld
voor overlast zullen gaan zorgen. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zijn eind
oktober klaar. Kijk voor meer info op de website van de Gemeente zelf. Daar staat ook het
telefoonnummer van de medewerker van de gemeente die u zelf kunt bellen met vragen over de
uitvoering en die de werkzaamheden begeleid.
Vliegveld Lelystad
De plannen voor de uitbreiding van Vliegveld Lelystad houden op dit moment de gemoederen in het
hele land behoorlijk bezig. Niet alleen in den Haag, maar ook in Leeuwarden en in het Gemeentehuis
van Oosterwolde. Wethouder Henk van de Boer beantwoordde in september in het t.v. programma
‘Een Vandaag’ vragen over de landelijke besluitvorming en erkende ruiterlijk dat onze Gemeente de
afgelopen tijd veel te weinig aandacht voor de problematiek had gehad. Die openheid siert hem.
Bedoelde hij met zijn opmerkingen het College, de Gemeenteraad of wellicht alle twee? Eigenlijk maakt
dat niet zo veel uit want het gaat om de problematiek zelf en de impact op onze eigen leefomgeving.
Met een afstand van zo’n 70 km hemelsbreed ligt Lelystad dichter bij Elsloo dan je denkt.
Na allerlei signalen kreeg de Gemeente Ooststellingwerf in de loop van deze zomer gelukkig meer
aandacht voor de problematiek en leek het muntje te zijn gevallen dat onze gemeente in de toekomst
meer hinder zal gaan ondervinden van overvliegend luchtverkeer dan aanvankelijk leek. Zonder dat
duidelijk werd hoe groot de overlast zal zijn, begon iedereen zich te realiseren dat Lelystad geen ‘ver
van mijn bed show’ is, maar ‘een achter- én voortuin probleem’. Ooststellingwerf leek wakker
geschrokken. De politieke partijen verdrongen elkaar om hun ongerustheid uit te spreken, op initiatief
van Ooststellingwerf Belang kregen inwoners de mogelijkheid een ‘digitale’ petitie te ondertekenen en
de Gemeenteraad nam een (aangepaste) zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ aan die
door het College werd overgenomen. Uiteraard is en blijft iedereen de komende tijd geïnteresseerd in
de besluitvorming in onze Gemeente. Daar hoort in ieder geval ook voorlichting aan de burger bij.
Meer info over dit onderwerp staat in een bijdrage van bestuurslid Thea ter Veld elders in deze editie
van ons dorpsblad.

Open monumentendag
Tijdens de nationale open monumentendagen in september organiseerde de Gemeente
Ooststellingwerf een eigen open monumentendag. Met de organisatie van de Gemeentelijke open
monumentendag wil de Gemeente inspringen op de nog steeds groeiende interesse in de eigen
historie. Het gaat daarbij niet alleen om toeristen, maar ook plaatselijke bewoners. Elsloo heeft drie
rijksmonumenten, maar geen enkel gemeentelijk monument. Een van de deelnemers aan open
monumentendag was de Kerkenraad van de Hervormde Kerk want op de lijst met rijksmonumenten
staan niet alleen de Hervormde Kerk zelf, maar ook de klokkenstoel.
Tot de activiteiten die op 10 september in en rond de kerk werden georganiseerd behoorden de
mogelijkheid om ‘gediplomeerd assistent klokkenluider’ te worden, een bezoekje te brengen aan de
begraafplaats en een graftrommelexpositie. Hoewel de weersomstandigheden niet optimaal waren en
een fietstocht langs monumenten er die dag voor veel dorpsbewoners niet in zat werd de kerk in de
loop van de dag door meer dan 50 mensen bezocht. Daar hoorden jammer genoeg heel weinig
inwoners van Elsloo zelf bij. Elders in deze aflevering staat een persoonlijke ‘sfeerimpressie’ van Thea
ter Veld over monumentendag.
Regio overleg molendorpen (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop)
Medio september overlegden de zogenaamde molendorpen. Dat is overleg waar het College van B&W
niet bij. In dat overleg stellen de Plaatselijk Belang verenigingen de agendapunten namens de regio
vast voor het overleg met het College dat voor maandag 16 oktober op de agenda staat.
Wat doet u zelf?
Wat doet u zelf bij schade in de publieke ruimte? Heeft u de advertentie van PBET gezien in het vorige
Else Blattien. Nee? We komen er graag nog een keer op terug omdat het onderwerp ook in Elsloo
actueel is. De publieke ruimte is de ruimte die wij allemaal gebruiken (wegen, openbaar groen,
sportvelden, verenigingsruimtes), maar ook verkeers- en andere borden en bushaltes zijn onderdeel
van die publieke ruimte. Als we het over schade hebben moet u niet alleen denken aan vernielingen,
zwerfvuil, illegaal gedumpt tuin- en ander afval of illegaal geplaatste reclameborden. Het gaat daarbij
ook om schade door regen en wind zoals omgewaaide bomen, kapotte straatverlichting en
wegverzakkingen. De afgelopen maanden is er weer het een en ander in Elsloo in de openbare ruimte
gebeurd en dat zal er met het komende herfstweer niet beter op worden.
Het repareren van schade aan de openbare ruimte begint daarbij altijd met het (zelf) MELDEN van die
schade. U kunt dat doen via de gemeentelijke website. Het melden van schade is de kortste weg naar
herstel. De afgelopen maanden had PBET zelf wisselende ervaringen met het melden van ‘schade en
overlast’. Een tweetal schademeldingen (vernieling bushokje op Zuid en wegverzakkingen bij een
bushalte) werden na melding van PBET zelf, in opdracht van de Gemeente, snel gerepareerd. Een
melding over al dan niet illegaal geplaatste ‘circusborden’ voor het zogenaamde Energiefestival in
Jubbega (Gemeente Heerenveen) leverde geen concreet resultaat op. Ook de vraag of er een
vergunning voor het plaatsen van de reclameborden was verleend werd door de Gemeente niet
beantwoord. Loopt u ergens tegen aan (letterlijk of figuurlijk!) maak dan een foto en stuur die samen
met uw melding naar de Gemeente. Als niemand iets doet gebeurt er zeker niets.
Voor schademeldingen aan gemeentelijke eigendommen is melding voldoende. De Gemeente beslist
zelf over het doen van aangifte bij schade aan gemeentelijke eigendommen. Over aangifte inz. schade
aan particuliere eigendommen beslissen de gedupeerden zelf ongeacht of het om verenigingen of
privépersonen gaat.
Alvast noteren: bij Plaatselijk Belang op de Koffie editie 2017
Ook dit jaar organiseert Plaatselijk Belang weer een ‘bijpraatavond’ voor dorpsbewoners. Dat zal zijn
op donderdagavond 9 november om 20.00 uur in ‘t Anker. Het Else Blattien van november 2017
verschijnt in dezelfde week. Daarin zal meer info staan over het programma van die avond. Wilt u de
datum alvast noteren.
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