Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft volgens haar statuten als doel om
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.
-Het Fonds 2018-2021
In de afgelopen jaren was in de Gemeente Ooststellingwerf het Fonds Ooststellingwerf actief. Dankzij dat
Fonds konden in de hele gemeente een flink aantal leefbaarheidsprojecten worden gerealiseerd. Elsloo
deed ook mee. Het leverde 5 geslaagde dorpsprojecten op (smashcourt tennisbaan, de jeu de boules
baan, een muziekproject van Concordia en de Dijkstraschool, de Elser Buurtkamer en het
graftrommelrestauratie project).
Dat er een nieuwe uitgave zou komen van het Fonds Ooststellingwerf was al langere tijd bekend. Dit
voorjaar nam de gemeenteraad daarover al een besluit. Na overleg met dorpsvertegenwoordigers is er een nieuwe
brochure tot stand gekomen. De belangrijkste aanpassingen zijn:
 de nieuwe naam is kort en krachtig: Het Fonds.
 met het afschaffen van de publiekjury wordt op de uitvoeringskosten flink bezuinigd
 grote projecten krijgen net zoveel kans als kleine projecten
 het plan voor dorpsgrensoverschrijdende regio activiteiten gaan vooralsnog niet door
 de regel dat alleenrechtspersonen subsidie kunnen aanvragen blijft gehandhaafd
Inmiddels heeft PBET de brochures over het Fonds 2018-2021 bij de dorpsclubs en buurtverenigingen in ons dorp bezorgd.
Op het moment dat het Else Blattien verschijnt (maandag 1 oktober) is de startbijeenkomst al geweest. Die was namelijk
op woensdag 26 september 2018. Wie een subsidie aanvraag wil doen kan daarvoor van 8 tot en met 26 oktober bij de
gemeente terecht. In ’t Anker en bij het secretariaat van PBET is de brochure beschikbaar. Wie niets aanvraagt krijgt in
ieder geval niets. Kijk voor meer info op de website van de Gemeente Ooststellingwerf.
-De brede feestcommissie
Op donderdagavond 13 september vergaderde de brede feestcommissie. De naam ‘brede’
feestcommissie doet altijd wat komisch aan en lijkt automatisch de vraag op te roepen of er ook een
‘smalle’ feestcommissie bestaat. De brede feestcommissie is een in het verleden in het leven geroepen
overlegplatform waarin zoveel mogelijk verenigingen hun plannen voor het nieuwe verenigingsseizoen
met elkaar delen om die activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en over het hele jaar te
spreiden om zo dubbelle activiteiten op een dag te voorkomen. In de loop der jaren heeft de brede
feestcommissie al meermalen haar nut bewezen.
Jammer genoeg lieten bij de vergadering van 13 september nogal wat verenigingen verstek gaan. Zonder inbreng uit de
verenigingen heeft de vergadering geen zin. Bij de vergadering van de brede feestcommissie waren dit jaar voor het eerst
René en Naomi Ykema de nieuwe beheerders van ’t Anker aanwezig om daar een tipje van hun plannen op te lichten. En
die zijn veelbelovend. Met een biologische avond, een oktoberfeest, een warme winteravond, een familiebuffet op eerste
en een kerstverwenavond op tweede kerstdag zijn er enkele nieuwe activiteiten aan de agenda toegevoegd. Wij zijn
nieuwsgierig.
De door de brede feestcommissie vastgestelde jaaragenda’s 2018 en 2019 vindt u zoals gebruikelijk in ’t Else Blattien,
maar staan ook op onze dorpswebsite.
-Van Diftar naar Diftar+
Glas kunt u gratis kwijt in de glasbak. Het legen van de papiercontainer door OMRIN is ook gratis.
Voor het legen van de groene gft bak betaalt u 1,-. Maar voor het legen van de grijze sortibak met
restafval betaalt u 5,95. Dat zijn opvallende verschillen. Dat komt omdat glas, papier en GFT afval
grondstoffen zijn en kunnen worden hergebruikt. Het meeste restafval moet echter wordt verbrand.
Dat is veel duurder en daar betaalt u als burger voor. De systematiek waar dat mee gebeurt heet
Diftar. Dat systeem gaat per 1 januari 2019 veranderen. Als de gemeenteraad tenminste op 25
september het voorstel van het College overneemt.
Om de hoeveelheid aangeboden afval terug te dringen is de zogenaamde VANG doelstelling gedefinieerd. De letters VANG
staan voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. Dat is een landelijke richtlijn waar onze gemeente zich aan wil houden. Bovendien
heeft onze gemeente de zogenaamde ‘versnellingsagenda’ aangenomen die er voor moet gaan zorgen dat
Ooststellingwerf in 2030 CO2 neutraal is. De overgang van Diftar naar Diftar+ moet een bijdrage aan de realisatie van die

doelstellingen leveren. Bij Diftar+ betaal je niet meer alleen voor het legen van de sortibak zelf, maar betaal je ook voor
de hoeveelheid ingeleverd restafval op basis van het gewicht. Dat is dus een prikkel om zo min mogelijk afval via de
sortibak aan te bieden en beter te scheiden.
Hoewel de gemeenteraad in 2017 al besloot over te stappen van Diftar op Diftar+ is het onderwerp bij de vaststelling van
het Raadsprogramma 2018 – 2022 opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Binnen onze gemeente bestaat nogal wat
twijfel over de wenselijkheid om over te stappen. Het gaat daarbij vooral om uitvoeringszaken. De wagens van Omrin
moeten worden voorzien van weeginstallaties en wie bang is dat zijn buurman zijn restafval in jouw container stopt, zal
zijn container moeten voorzien van een zogenaamd kantelslot. Daarmee gaat een container alleen maar open als je hem
ondersteboven houdt en dat kan alleen een Omrin wagen.
Het overstappen van Diftar naar Diftar+ lijkt een logische stap van een gemeente die groen wil zijn. Of tijdens de
gemeenteraadsvergadering die keuze ook zo gemaakt is, is als u dit leest bekend.
-Duurzame Dorps Deelauto
In juni bereikte ons een brief van de Stichting Duurzaam Ooststellingwerf (DO) over de
mogelijkheden om in ons dorp gebruik te gaan maken van een duurzame deelauto. De Stichting
DO wil burgers prikkelen om actief bij te dragen aan het verduurzamen van onze samenleving.
Dat kan uiteraard op allerlei manieren. Het samen gebruiken van een auto is zo’n mogelijkheid.
Dat kan via DO.
Burgers hechten steeds minder aan het ‘bezit’ van een auto, maar meer aan het gegarandeerde ‘gebruik’ ervan. Dat geldt
vooral voor een ‘tweede’ gezinsauto. Als dat gebruik goed georganiseerd is, weinig administratieve romplomp met zich
mee brengt en bovendien aantrekkelijk geprijsd is, liggen er mogelijkheden. Dat geldt niet alleen voor burgers, maar ook
voor ondernemers zowel voor eigen gebruik, maar ook als exploitant. Op ons verzoek was Sanne Hodzelmans,
projectmanager van de Stichting DO, bij onze bestuursvergadering in september aanwezig om ons iets te vertellen over de
initiatieven van DO. Tijdens het overleg kwam o.a. de mogelijkheid aan de orde om met financiële steun uit het Fonds een
pilot ‘duurzame dorps deelauto’ te organiseren voor bijvoorbeeld een jaar. De Stichting is beschikbaar om een
avondvullend programma te verzorgen over een duurzame dorpsauto. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om eens met
inwoners te brainstormen over de toegevoegde waarde van zo’n dorpsauto.
Ziet u mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren in een project ‘duurzame dorps deelauto’ bijvoorbeeld als
coördinator? Bespreek u die ideeën dan eens met iemand van PBET. Wij zijn benieuwd.
-Herstel Bermschade
In april 2018 organiseerde de gemeente een inventarisatie bermschade. Om die
schade in beeld te brengen riep de gemeente de hulp in van de plaatselijk belang
verenigingen. Het ging de gemeente daarbij uitsluitend om schade aan de
bermen van wegen buiten de bebouwde kom. Uiteraard heeft PBET de gemeente
info verstrekt op basis van onze eigen kennis van de situatie in Elsloo.
Gedetailleerde info konden wij niet leveren. Op ons lijstje stonden uiteraard de
bermen van de Monden, de Donkere weg, de Peperstraat, de Abbendijk en
Frankrijk. De situatie verandert doorlopend en is afhankelijk van weggebruik en
weersomstandigheden en PBET is nou eenmaal geen wegbeheerder.
Inmiddels is de uitslag van de inventarisatie bekend. De wensen uit de dorpen kwamen volgens de gemeente zelf in grote
lijnen overeen met de eigen inzichten van de gemeente. De gemeente komt tot 105 km aan bermschade langs
gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom. Of tot die 105 km ook weggedeelten in Elsloo vallen is bij PBET niet
bekend. Het beschikbaar stellen van geld voor het herstel van de bermen komt aan de orde bij de behandeling van de
begroting van 2019. Die vindt plaats tijdens de vergadering van de gemeenteraad in november.
-Bij Plaatselijk Belang op de koffie
Heeft u de datum al genoteerd in uw agenda? Plaatselijk Belang op de koffie zal dit jaar worden gehouden op woensdag
14 november in ’t Anker en begint om 20.00 uur. U komt toch ook?
Elsloo, 23 september 2018

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

