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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.
Bij Plaatselijk Belang op de koffie
Op donderdagavond 9 november organiseert Plaatselijk Belang weer een aflevering van “Bij Plaatselijk
Belang op de koffie”. Bij Plaatselijk Belang op de koffie is een informele avond in ’t Anker waarbij het
bestuur van Plaatselijk Belang en inwoners van ons dorp op informele wijze praten over dorpse zaken.
De avond begint om 20.00 uur (inloop om 19.45 uur met koffie) en is voor leden en niet leden. De
toegang is gratis en PB zorgt voor iets bij de koffie. In de loop van deze week wordt er huis aan huis
een kleurenflyer verspreid en elders in dit nummer van ons dorpsblad staat ook nog een advertentie.
De avond moet handvatten bieden voor een veilig, mooi en gezellig Elsloo. Het bestuur van Plaatselijk
Belang rekent op u.
Lintbebouwing in Elsloo?
Wat lintbebouwing is weet iedereen wel. Het is een buiten de bebouwde kom van de dorpen veel
voorkomende vorm van woningbouw aan verbindingswegen. In onze Gemeente komt lintbebouwing op
uitgebreide schaal in het buitengebied voor. Ook Elsloo kent lintbebouwing. De meeste planologen
‘griezelen’ van lintbebouwing en vinden het een aanslag op de kwaliteit van het landschap.
Volgens het in 2016 door de Gemeenteraad van Ooststellingwerf vastgestelde Bestemmingsplan
Buitengebied is bouwen in het buitengebied niet toegestaan. Dus ook lintbebouwing niet. Dat is een
glashelder standpunt.
Toch keurde tijdens een recente Raadsvergadering een meerderheid van de Raad een door de
gemeente zelf geschreven bestemmingsplannetje goed. Het ging over de mogelijkheid om
woningbouw in het buitengebied van Haulerwijk te realiseren, hoewel dat in strijd is met het
Bestemmingsplan Buitengebied. Waarschuwingen vanuit de Raad voor precedentwerking en
rechtsongelijkheid mochten niet baten.
Er blijken volgens een mededeling van Wethouder de Boer meer wensen bij het College bekend om te
mogen bouwen in het buitengebied. Onbekend is of daar ook wensen uit Elsloo bij zitten. Conclusie:
het laatste woord over lintbebouwing in Ooststellingwerf is nog niet gesproken.
Bestuursmutaties Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang heeft sinds enkele jaren 7 bestuursleden. Van die 7 treden er volgens het Rooster
van Aftreden tijdens de Algemene Leden Vergadering in maart 2018 twee af. Dat zijn Hiltsje Jongsma
en Wilmien de Boer. Zij hebben er dan alle twee een periode van vijf jaar als bestuurslid van PB
opzitten en hebben aangegeven niet herkiesbaar te willen zijn. Wilmien heeft o.a. bewonerszaken in
haar portefeuille en Hiltsje o.a. de infrastructuur van het dorp inz. verkeer en veiligheid. Zowel voor
Wilmien als voor Hiltsje is PB op zoek naar opvolgers. Uiteraard heeft PB wel een wensenlijstje, maar
wij zijn op zoek naar dorpsbewoners die via een bestuursfunctie iets voor hun dorp zouden willen
betekenen en zich daar zelf voor opgeven.
Omdat onze voorzitter Jakob Ploeg plannen heeft om zijn woning te verkopen en te verhuizen, heeft hij
aangegeven tijdens de ALV in ieder geval als voorzitter van PB in maart 2018 af te willen treden. Ook
als zijn huis tegen die tijd nog niet is verkocht treedt hij af, maar blijft dan wel als bestuurslid van

Plaatselijk Belang beschikbaar. Plaatselijk Belang is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Voor wat
betreft de voorzittersfunctie zijn wij op zoek naar een dorpsbewoner die zich voor een periode van drie
jaar voor ons dorp in wil zetten. Onze voorkeur gaat uit naar een bekend gezicht in ons dorp of wel een
‘echte Elsloo-er’.
Heeft u interesse in een van de vacante functies neem dan zelf contact op met een van onze
bestuursleden en maak een afspraak voor een oriënterend gesprekje.
Burgerparticipatie en overheidsparticipatie
Op 16 oktober vergaderden de ‘MOLEN’-dorpen en het College in Langedijke. Aan regio-overleggen
doet het hele College, enkele ambtenaren en vertegenwoordigers van de Plaatselijk Belang
verenigingen mee. Zowel de Gemeente als de dorpen leveren agendapunten aan voor dat overleg. Een
van de door de Gemeente aangeleverde agendapunten was dit keer het onderwerp ‘burgerparticipatie
en overheidsparticipatie’. Burgerparticipatie is een bekend begrip, maar overheidsparticipatie is iets
nieuws. Overheidsparticipatie is het proces waarbij de overheid inhaakt op initiatieven uit de dorpen,
bijvoorbeeld om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren. Overheidsparticipatie is niet iets
specifiek Ooststellingwerfs. Googlen op de term overheidsparticipatie levert honderden treffers.
Overheidsparticipatie is eigenlijk een logische maatschappelijke ontwikkeling. Burgers krijgen steeds
meer middelen tot hun beschikking om van gedachten te wisselen (sociale media, WhatsApp-groepen
enz.) en daarmee zaken snel te organiseren Zij gaan daarbij zelf op zoek naar ‘kennis en kunde’ en
onderhouden hun eigen netwerken. Voor overheden betekent dit een andere rol. Zij moeten meer
ondersteunen en minder zelf uitvoeren. Uiteraard krijgen actieve dorpen daarbij meer voor elkaar dan
de dorpen waarvan inwoners de ontwikkelingen passief op zich af laten komen.
De komende tijd zal ook de Gemeente Ooststellingwerf meer werk van overheidsparticipatie gaan
maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een nieuwe editie van het Fonds Ooststellingwerf, want
eigenlijk zijn de met steun van dat fonds gerealiseerde resultaten allemaal schoolvoorbeelden van
overheidsparticipatie. Het door het Fonds Ooststellingwerf afgewezen plan “Aankleding Dorp Elsloo”
krijgt misschien zo toch nog een tweede kans.
Excessenregeling
De situatie rond de voormalige melkfabriek in Elsloo is niet alleen voor de inwoners van Elsloo-Zuid
een doorlopende ergernis. Ook uit de omringende dorpen komen bij PB vragen binnen over de kwaliteit
van dit bij iedere najaarsstorm verder verpauperende pand. Door het bestuur van Plaatselijk Belang
ZWO (Zorgvlied, Wateren en Oude Willem) werden wij gewezen op in Gemeentelijke Welstandsnota’s
vaak voorkomende ‘excessenregelingen’. Zo’n excessenregeling in een welstandsnota kan de
mogelijkheid bieden in te grijpen als er sprake is van een ‘buitensporigheid in het uiterlijk van een
gebouw, die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van
een gebied’. Het verval van een bouwwerk, het afsluiten van gebouwen met hekken, contrasterende
kleuren en armoedig materiaalgebruik zijn zo maar een paar voorbeelden van excessen. Tijdens het
regio overleg in oktober hebben wij het College gewezen op het bestaan van excessenregelingen in
Welstandsnota’s en gevraagd of zo’n regeling mogelijkheden biedt om iets aan de uitzichtloze situatie
rond het trieste restant van de ‘coöperatieve gedachte’ in Elsloo te doen. Het voorstel van Plaatselijk
Belang (kopen en slopen) is volgens het College te kort door de bocht en geen optie.
Verkiezingsborden
Nog een maand of vijf en dan is het weer zover. Dan zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het
regio overleg bespraken het College en de PB-verenigingen onder andere ook de bekende houten
verkiezingsborden die in de verkiezingstijd op prominente plaatsen in de dorpen worden neergezet. In
ons dorp staat zo’n bord sinds jaar en dag in de voortuin van de Meester K.J. Dijkstraschool. De plaats
is ongelukkig gekozen en deze manier van reclame maken achterhaald. Daar kan de Gemeente niet
zoveel aan doen betoogde de burgemeester tijdens het overleg. De procedure is volgens hem
uitvloeisel van een Raadsbesluit uit 2011. Daarom werd de regio geadviseerd om rechtstreeks contact
te zoeken met de politiek. Dat is inmiddels gebeurd. Kort na het regio overleg hebben wij een brief
geschreven aan alle fracties met het verzoek de verouderde afspraken een keer kritisch tegen het licht
te houden. Zou het plaatsen van zo’n bord op de Kloosterheerd voor Elsloo wellicht een optie zijn?
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Vriendelijke groet Plaatselijk
Belang Elsloo en Tronde

