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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van de bewoners 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.
-Nieuwbouwproject Kloosterweg
Amper een week nadat vorige maand begonnen was met het bouwrijp maken van de grond in het
nieuwbouwproject Kloosterweg werden de werkzaamheden stilgelegd. Uiteraard is u dat ook
opgevallen. PBET heeft via een mailtje aan de gemeente Ooststellingwerf gevraagd om een
toelichting. Het stilleggen van de werkzaamheden had volgens de gemeente niets met de
behandeling van het bestemmingsplan door de Raad van State als zodanig te maken. Om onjuiste
berichtgeving te voorkomen en omdat niemand gebaat is met op niets gebaseerde
veronderstellingen heeft PB de gemeente gevraagd een schriftelijke toelichting op de
ontwikkelingen van de laatste maand te geven. Die toelichting staat elders in het Else Blattien van
deze maand.
-Leefbaarheidsmonitor
In september werd in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf door Rigo Research uit
Amsterdam een zogeheten lemon (leefbaarheidsmonitor) enquête onder de inwoners van onze
gemeente gehouden. Er werden door dat bedrijf meer dan 3.000 (!) enquête formulieren verspreid.
Op de laatste inzenddag bleek dat de respons te laag was om daar verantwoorde conclusies uit te
trekken. Vooral de buitendorpen hadden het volgens de gemeente af laten weten. Zou Elsloo één
van die dorpen geweest zijn ? Uiteindelijk besloot de gemeente de inzenddatum iets naar achteren
te verschuiven en zag daarbij ook een taak voor de Plaatselijk Belang verenigingen weggelegd.
Uiteraard hebben wij de gemeente er op gewezen dat zo'n gerichte actie van PB verenigingen
uitsluitend onder hun eigen leden de kwaliteit van de verzamelde resultaten niet ten goede zou
komen. De actie van de gemeente bleef uiteindelijk beperkt tot een oproep op de
gemeentewebsite en de gemeentepagina in de NOS. Of dat tot voldoende ingeleverde formulieren
heeft geleid is jammer genoeg (nog) niet bekend gemaakt. Één conclusie lijkt uit de gang van
zaken wel getrokken te kunnen worden. De gemeente Ooststellingwerf moet maar eens goed
beoordelen of zo'n kostbare papieren enquête in deze 'digitale' tijd nog wel het aangewezen
middel is om de leefbaarheid van onze gemeente in kaart te brengen.
-Op de koffie bij Plaatselijk Belang
Vroeger hield PB in het voorjaar de jaarlijkse ledenvergadering en in het najaar een zogenaamde
najaarsvergadering. De traditie om een najaarsvergadering te houden is jaren geleden afgeschaft.
Toch wil het bestuur van PB graag horen wat er in ons dorp leeft en organiseert daarvoor een
avond in 't Anker op donderdag 21 november. De avond begint om 20.00 uur. We maken geen
agenda voor de avond, maar reiken u wel enkele onderwerpen aan, waar wij het met u over willen
hebben. Het zijn stuk voor stuk zaken waar iedereen in ons dorp mee te maken heeft of krijgt.
Van de avond zullen geen notulen worden gemaakt. PB zal uw opmerkingen wel verwerken in
onze dorpsagenda voor 2014. Inmiddels zijn ook de besturen van de buurtverenigingen
uitgenodigd. Die uitnodiging staat elders in dit nummer van het Else Blattien.

-Facebook en Twitter
Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over onze plannen om voor PB een Facebook- en een
Twitteraccount te openen, met name om de 'doelgroep' jeugd wat beter te bereiken. Bij nader
inzien hebben we afgezien van de plannen om een Twitteraccount te openen. Inmiddels heeft
Plaatselijk Belang wel een Facebook account. Het adres daarvan is
https://www.facebook.com/pages/Plaatselijk-Belang-Elsloo-en-Tronde. Nadat in de afgelopen jaren
7.500.000 Nederlanders een Facebook account hebben geopend heeft ook PB inmiddels z'n
account. Annechien Anouk Vos van eetcafé 't Anker heeft aangeboden om PB bij het beheer van
onze account te ondersteunen. Wij maken daar graag gebruik van.
-Kleine zaken
Waar houdt PB zich allemaal mee bezig en waar gaan vergaderingen over ? Naast de normale
verenigingszaken zijn dat uiteraard de 'grote' dorpszaken. U kent ze wel: verkeersveiligheid, de
gemeente, het maaibeleid, het projectplan Elsloo - Tronde groen dorp, het nieuwbouwplan en de
zuivelfabriek om er een paar te noemen. Er zijn ook altijd wel wat kleinere zaken die tijdens zo'n
vergadering de revue passeren. Ter illustratie onderstaand lijstje waar enkele 'kleine' zaken met
daarop enkele van die kleine zaken lwaar PBET tijdens de laatste bestuursvergadering tijd aan
besteedde.
-Mededeling Tot Ziens op de achterzijde van de schilden Elsloo en Tronde
-waterpas zetten en schoonmaken aanwijsborden
-kwaliteit mededelingen kast Tronde
-kwaliteit zitbankje langs het Kloosterpad
-graffity op meterkast aan de Eikenhorst
-legen van de prullenbak bij de Stobbepoel
-Van waar dit lijstje ? Eigenlijk alleen maar om u te laten zien dat er altijd wel iets te doen valt om
de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. En daarvoor is PB meer dan 100 jaar geleden
opgericht.
-Gemeenteraadsverkiezingen 2014
De gemeenteraadsverkiezingen werpen hun schaduw vooruit en die schaduw is lang. Dat leidde
enige tijd geleden bij de behandeling van het onderwerp Startersbeurs in de gemeenteraad al eens
tot een opmerkelijke confrontatie. Ook het initiatief van de gemeente om keukentafelgesprekken te
organiseren is wat ons betreft opmerkelijk. Op diverse locaties werden in oktober dit soort
gesprekken gevoerd, waarbij iedereen aan kon schuiven. Doel van die gesprekken was om uit
eerste hand te horen wat er in onze gemeente leeft, om zo 'het verhaal' van Ooststellingwerf in
beeld te brengen. Daar schijnen de Gemeente zelf, als ook de politieke partijen behoefte aan te
hebben. In de bestuursvergadering van PB in oktober is het onderwerp kort aan de orde geweest.
Raadsleden die gekozen zijn om de burgers in de gemeenteraad te vertegenwoordigen en de
gemeente aan te sturen, worden door diezelfde gemeente ingezet om zo het verhaal van
Ooststellingwerf op papier te kunnen zetten. Het zal wel zo afgesproken zijn, maar voor ons is het
toch echt even wennen.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

