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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.
Deze week: bij plaatselijk belang op de koffie.
Op donderdag 5 november organiseert Plaatselijk Belang weer een aflevering van ‘bij PB op de Koffie’.
Alle buurten van het dorp zijn inmiddels schriftelijk uitgenodigd, maar iedereen is welkom en de
toegang is gratis.
De avond bestaat uit 2 gedeelten. Om 19.00 uur begint het Repaircafé. Van 19.00 uur tot 20.30 uur
kunnen geïnteresseerden binnenlopen in de grote zaal van ’t Anker. Daar zijn drie superhandige
vrijwilligers van het Repaircafé uit Beetsterzwaag aanwezig om u te helpen bij het repareren van
spullen die u normaliter weggooit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan naaiverstelwerk, kleine meubels,
verlichting, elektrische apparaten, speelgoed, fietsen, slijpwerk (messen, scharen, tuingereedschap).
Ook zijn er enkele handige Elsloose doe het zelvers aanwezig om u van advies te dienen. Neem dus
uw kapotte spullen mee. Verder is er een stand met gereedschappen uit het Museum Oold Ark uit
Makkinga. Vrijwilligers van het Museum laten u ‘topstukken’ uit de collectie (gereedschappen zonder
stekker) zien en vertellen het verhaal.
Vanaf 21.00 uur overleggen het bestuur van Plaatselijk Belang en onze leden over de inhoud van onze
dorpsagenda 2016. Thema’s waarover het bestuur de mening van de leden wil horen zijn bijv. de
infrastructuur van het dorp (wegen, bouwen en groen) de sociale structuur (zorg, wijkteams)
ontwikkelingen m.b.t. clubs en onderwijs, info verstrekking aan onze eigen leden en duurzaamheid. PB
gaat het resultaat van de avond wel gebruiken bij het schrijven van de dorpsagenda 2016, maar maakt
van de avond geen notulen. De toegang is gratis, PB betaalt de koffie in de pauze.
Glasvezelkabel.
De ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van een glasvezelkabelnet in onze regio lijken in een impasse te
zitten. Wellicht dat er ontwikkelingen zijn die zich aan onze waarnemingen onttrekken, maar voor een
buitenstaander lijkt er weinig schot in de zaak van glasvezelkabel aanleg te zitten. Nog even de zaken
op een rijtje: op advies van de Gemeente Ooststellingwerf heeft Plaatselijk Belang alle bewoners van
het buitengebied van ons dorp via een brief aangespoord zich via een speciale website als
geïnteresseerde voor glasvezelkabel aan te melden. Onze brief aan dorpsbewoners leverde zoveel
positieve reacties op dat wij ruim boven de vereiste minimale interesse uitkwamen. Via een brief
hebben wij bekabelaar Fryslan Ring op de hoogte gesteld van de situatie. Elsloo was klaar voor
glasvezelkabel. Wij voldeden aan de eisen en meer konden wij op dat moment niet doen. Inmiddels is
het al weer enige tijd stil. Via, via bereiken ons wel berichten, maar echt concreet nieuws is er niet.
Politiek bedrijven is het maken van keuzen. Het lijkt er op dat de Provincie een 4 baans N381
belangrijker vindt dan de aanleg van een glasvezelkabel net in de hele provincie.
Mobiele bereikbaarheid
Een ander probleem dat al sinds jaar en dag in ons dorp speelt is de telefonische mobiele
bereikbaarheid. Sommige plaatsen in Elsloo zijn per mobiele telefoon zeer slecht bereikbaar.
Dorpsbewoners lijken in die situatie te berusten, maar geklaagd wordt er wel degelijk. De
dekkingsgraad van 99% waar nog weleens mee wordt geschermd, betreft de op basis van wettelijke
voorschriften geregelde bereikbaarheid van 112. De dekkingsgraad van het commerciële mobiele net is
veel lager en de kwaliteit ervan is in Elsloo ronduit slecht. In onze bestuursvergadering van september
hebben wij daarom besloten het College van B&W op de situatie te wijzen en gezien het belang dat wij

aan de situatie hechten besloten wij om dat via een ‘papieren’ brief te doen. Toen een schriftelijke
reactie uitbleef zijn we op onderzoek uitgegaan. De brief was onvindbaar en bleef dat na enig
speurwerk ook. Uiteindelijk kregen we na meerdere telefoontjes en mailtjes antwoord op onze brief.
Niet via een door het College ondertekende brief, maar via een mailtje van een van de ambtenaren. Of
de problematiek van de slechte telefonische bereikbaarheid ook bij het College zelf bekend is blijft
daardoor voorlopig een open vraag. Je inzetten voor een verbetering van de mobiele bereikbaarheid
van Elsloo voelt een beetje als het trekken aan een dood paard.
De omgeving van ‘t Anker
In overleg met het bestuur van de SVAE heeft Plaatselijk Belang zich het afgelopen jaar ingezet voor
de werving van fondsen om de omgeving van ’t Anker een facelift te geven en zo aantrekkelijker te
maken voor dorpsbewoners en toeristen. Inmiddels is er 25.000,- beschikbaar maar dat is niet
genoeg. De zaak ligt bovendien gecompliceerd omdat een gedeelte van de omgeving (het pad tussen
de school en ’t Anker) niet van de SVAE, maar van de Gemeente is. Dat geldt ook voor het
parkeerterrein achter ’t Anker. Dat parkeerterrein is een slecht verlichte lappendeken van verschillende
soorten bestrating en is hard aan een opknapbeurt toe. Als er in het verleden voor de bestrating
teerhoudend asfalt is gebruikt, maakt dat het verwijderen extra kostbaar.
Toch zijn er wellicht mogelijkheden om onze plannen, al dan niet gefaseerd, te realiseren. Op dit
moment wordt bekeken of dan kan in een leer-werk project, waarbij Loonbedrijf de Samenwerking
bereid is om een uitvoerende en coördinerende bijdrage te leveren. Verder is de SVAE bereid om als
eigenaar van ’t Anker financieel in de kosten bij te dragen, maar wil daarvoor geen blanco cheque af
geven. En dat snappen wij. Vorige week (week 44) hebben de SVAE, PB en de Samenwerking overlegd
met wethouder S. Derks. Wij houden u op de hoogte.
Belijning
Vorige maand is de Gemeente Ooststellingwerf begonnen aan de belijning van een aantal wegen. Een
van die wegen is de Kloosterweg, maar ook het Bûterheideveld in Makkinga is belijnd. De komende
drie jaar volgen er meer wegen. De keuze om tot belijning over te gaan zou volgens recente
persberichten uitvloeisel zijn van uitdrukkelijke verzoeken van enkele Plaatselijk Belang Verenigingen.
Daar hoort Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde in ieder geval niet bij. De keuze om geld uit te trekken
voor belijning van wegen is uitvloeisel van een politieke keuze die door de Gemeenteraad is gemaakt.
Die keuze was het laatste hoofdstuk van een dik hoofpijndossier, met verschillende meningen over de
voor- en nadelen van belijning. Om een besluit te nemen welke wegen belijnd zouden moeten worden
vroeg de Gemeente de PB Verenigingen om advies. Op die vraag hebben wij als PB geantwoord dat wij
geen verkeersdeskundigen zijn, maar dat wij de indruk hadden dat de meerderheid van de inwoners
van ons dorp vóór belijning was. In die situatie is volgens ons niet zoveel veranderd. Of wegen door
belijning echt veiliger worden is de vraag. Wordt er door belijning harder of zachter gereden? Als je de
snelheid ziet waarmee sommige automobilisten over de weg tussen Makkinga en Boijl scheuren en het
grote aantal wandelaars en fietsers dat op verschillende plaatsen in ons dorp dagelijks die weg
oversteekt, blijft het maken van een keuze over wel of niet belijnen een moeilijke.
Snelheidsbeperkingen in combinatie met handhaven horen bij de keuze om wel of niet te belijnen.
Gemeentelijke Energiecoöperatie de Eendracht
De Gemeente Ooststellingwerf heeft een eigen energiecoöperatie. Dat is de Eendracht. De eendracht
is opgericht als lokaal initiatief in Makkinga maar heeft haar vleugels uitgeslagen en is nu leverancier
aan klanten in de hele Gemeente. Lid worden van Energiecooperatie doen mensen om verschillende
redenen. Dat kan zijn om goedkope en gegarandeerd groene energie te kopen, om het monopolie van
de grote energieleveranciers te doorbreken of om de winst die de coöpratie maakt in de regio te
investeren in onze eigen gemeente en niet in de vorm van bonussen uit te betalen aan bestuurders.
Lid worden van Energiecoöperatie de Eendracht is een bewuste keuze. Dat geldt ook voor het
bestuurslidmaatschap van de Eendracht. De Eendracht zoekt bestuurlijke versterking. Wilt u een
concrete bijdrage leveren aan onze Gemeentelijke Energiecoöperatie? Overleg eens met een van de
zittende bestuursleden over de mogelijkheden. Energiecoöperatie heeft een eigen website:
www.eendracht-ooststellingwerf.nl.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

