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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.
500 jaar onafhankelijkheid Ooststellingwerf.
In 2017 bestaat de Gemeente Ooststellingwerf 500 jaar als zelfstandige Gemeente. Dat vinden de
Gemeenteraad en het College een goede reden voor een feestje. De beslissing daarover werd genomen
tijdens de laatste Gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. De Raad vroeg de Gemeente om
met voorstellen te komen. Het moet wel een feest worden ‘van onderen op’, waar ook de
dorpsbelangen en de buurtcommissies bij betrokken zullen worden was de opdracht van de Raad aan
het College.
De Raad heeft inmiddels 250.000,- op de plank gelegd voor het feestje. Snelle rekenaars kwamen al
snel tot de conclusie dat er voor iedere burger 10,- beschikbaar komt en dat je voor zo’n bedrag
hooguit 5 consumptiebonnen kan kopen. Dat is natuurlijk wel zo, maar als een elitair feestje maar 100
mensen meedoen liggen die verhoudingen anders. Het gaat dus om draagvlak voor de plannen.
Over die plannen hebben wij tot nu toe (21/10) nog helemaal niets gehoord. Plaatselijk Belang heeft
de indruk dat de inwoners van ons dorp niet staan de trappelen om de viering van het vijfhonderdjarig
bestaan van de Gemeente te vieren. Maar misschien vergissen wij ons.
Dorpendag 2017 ?
Vroeger bezocht het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks ieder dorp en overlegde dan
met het volledige bestuur van Plaatselijk Belang. Die tijd is voorbij. De afgelopen jaren zijn de
overlegvormen tussen gemeente en dorp kritisch tegen het licht gehouden. Er is wel het een en ander
veranderd maar het proces is nog niet helemaal afgerond. Een korte inventarisatie:
Het bezoek van het voltallige college aan de dorpen is afgeschaft en heeft plaats gemaakt voor overleg
tussen het dorp en ambtenaren van de Gemeente. Dat is een logische keuze. Het College denkt vooral
op beleidsniveau en in structuren. Besturen van Plaatselijke Belangen hebben vooral oog voor
uitvoeringszaken. Ambtenaren zijn voor de dorpen daarom ook een betere gesprekspartner dan het
College.
Periodiek komen de Plaatselijk Belangen uit de regio’s bij elkaar. Elsloo zit in één regio met Makkinga,
Oldeberkoop, Langedijke en Nijeberkoop. De onderlinge contacten zijn goed. Het begrip regio is
uitvloeisel van de zgn. Structuurvisie van de Gemeente. De Gemeente lijkt er zelf niet zo goed weg
mee te weten. De regio heeft geen rechtspersoonlijkheid, maakt geen eigen regiovisie, maar wordt wel
geacht een regio agenda te onderhouden. Het regio overleg is daardoor behoorlijk vrijblijvend en dreigt
daarmee een soort OPO-overleg in miniformaat te worden.
Dat OPO-overleg is het jaarlijkse overleg tussen de Plaatselijk Belang verenigingen, waar ook het
College en de politieke partijen voor worden uitgenodigd. Veel meer dan een vrijblijvende uitwisseling
van ideeën is dat overleg eigenlijk niet. M.i.v. 2017 komt er een nieuwe opzet. Het overleg zal dan
jaarlijks in het Gemeentehuis worden gehouden en door de Burgemeester worden voorgezeten. Tijdens
de bijeenkomst gaat de Gemeente, vooral voor de dorpen relevante onderwerpen, toelichten.
Over de opzet wordt nog nagedacht, maar de nieuwe formule lijkt volop mogelijkheden te bieden om
er een boeiend en zinvol evenement van te maken.

Dorpswensen
Echte ‘dorpswensen’ komen ter sprake in het overleg tussen Plaatselijk Belangen en de ambtenaren.
Ambtenaren wonen daarvoor zo nodig een gedeelte van een bestuursvergadering bij. Het
aanspreekpunt bij de Gemeente is de dorpencoördinator. In overleg met hem heeft PB in oktober een
lijstje met dorpswensen opgesteld en bij hem aangeleverd.
Dat lijstje ziet er als volgt uit:
1. De mobiele telefonische bereikbaarheid van Elsloo is al jaren belabberd. Daar kan het dorp zelf
niets aan doen en dat geeft een machteloos gevoel. We hebben de Gemeente gevraagd het probleem
op niveau aan te kaarten. Een steunzender lijkt de enige echte oplossing.
2. Er is wel wat info over de plannen m.b.t. de aanleg van glasvezel/breedband, maar nog niets
over ons dorp. Wanneer gaar er nu echt iets gebeuren?
3. Wanneer wordt de Iekenlaene herbestraat? Het karakteristieke paadje is weliswaar geen openbare
weg, maar wel eigendom van de Gemeente. Bij de behandeling van de Kaderbrief in juni 2016 nam de
Gemeenteraad een motie aan die mogelijkheden biedt om iets te doen.
4 Dat geldt ook voor het parkeerterrein achter ’t Anker. Ook dat is eigendom van de Gemeente. De
Gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kaderbrief een motie aangenomen die herbestrating
mogelijk maakt.
5. Voor het verhogen van de veiligheid op de Butenweg nam de Gemeenteraad zelfs een aparte
motie aan. Elsloo wil graag een herinrichting van de Butenweg die aansluit op de wegcategorisering
van het GVVP en geen Max Verstappen circuit. Veilig en duidelijk dus.
6. Het bestuur van PB krijgt signalen uit het dorp over de kwaliteit/onderhoud van groen en grijs.
De burger is ontevreden. Het gaat om regulier onderhoud waar blijkbaar geen budget voldoende voor
is.
7. Er blijkt in de huidige situatie geen belangstelling voor kavels op de Kloosterheerd. PB pleit voor
onderzoek naar de mogelijkheden om de kavels te verkleinen en de vierkante meter prijs te verlagen.
Wonen én werken in onze Gemeente vinden wij belangrijk.
Enquête Wijk- en Dorpsbeheer
In oktober ontving Plaatselijk Belang een enquêteformulier van de Gemeente over het ‘wijk- en
dorpsbeheer’. Onder dat wijk- en dorpsbeheer verstaat de gemeente het werk dat de buitendienst
samen met Caparis doet op basis van de zgn. 100 uren regeling. Op basis van die regeling heeft ieder
dorp de beschikking over 100 uur die kunnen worden ingezet voor het opknappen van klussen in het
dorp door gezamenlijk inzet van medewerkers van de buitendienst en Caparis. Niet elke klus is daar
echter voor geschikt en daarom zijn er een aantal spelregels. Het reguliere onderhoud van ‘grijs en
groen’ valt er bijvoorbeeld niet onder. En juist daarover wordt het meeste geklaagd. Over de kwaliteit,
snelheid en klantvriendelijkheid waarmee wijk- en dorpsbeheer klussen uitvoert die zij wel ‘mogen’
doen zijn wij tevreden, ook al zijn dat er niet zoveel. Dat was ook de strekking van de antwoorden op
het door ons ingevulde enquêteformulier.
Fonds Ooststellingwerf.
De periode waarin clubs subsidie konden aanvragen uit de tweede tranche van het Fonds
Ooststellingwerf is verstreken. Het subsidieloket is dicht. In totaal is er bijna 400.000,- beschikbaar. Er
is nog geen lijstje beschikbaar met de aangevraagde bedragen. De komende tijd buigen ambtenaren
zich over de ingediende verzoeken. In de loop van december wordt de uitslag bekend. Daaraan
voorafgaande wordt er op vrijdag 16 december net als bij de eerste tranche een publieksdag
georganiseerd. De uitslag van de toegekende subsidies volgt dezelfde dag.
In Elsloo bestaan
\er plannen om subsidie bij het Fonds Ooststellingwerf aan te vragen voor de organisatie van
dagopvang van senioren in ’t Anker, er is een muziekproject waarin Concordia en de Meester K.J.
Dijkstraschool gaan samenwerken en er is een plan om de graftrommels op de begraafplaats achter de
Hervormde Kerk te restaureren.
Elsloo, 23 oktober 2016

Vriendelijke groet
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