Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft volgens haar statuten als doel
het leveren van een bijdrage 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.
November 2018 (bij PBET op de koffie)
Het is herfst. Na een bloedhete zomer en een qua temperaturen heel aangename, maar
wel gortdroge nazomer, gaan we richting december. Oktober en november zijn daarbij
altijd drukke verenigingsmaanden met veel activiteiten en vergaderingen. PBET is op dit
moment vooral druk met de voorbereiding op ‘Bij Plaatselijk Belang op de koffie’ op 14
november. Die voorbereiding vraagt veel tijd en inzet van alle bestuursleden, met veel nieuwe contacten met
dorpsbewoners. En dat is leuk. Elders in dit Else Blattien leest u er meer over. U komt toch ook? Daarnaast zijn er ook
een aantal andere dossiers die voor extra drukte zorgen zoals het regio overleg, de hondentoiletten en het
parkeerterrein. In een aantal opzichten was oktober daarbij voor PBET een teleurstellende maand. Lees
onderstaande berichten over de hondentoiletten (wie gaat dat betalen?) en het parkeerterrein achter ’t Anker (we
wachten al zo lang) er maar eens op na. Op maandag 5 november overlegt het bestuur van Regio de Molen met het
College in het Elser Praothuus en op 28 november overleggen alle Plaatselijk Belang verenigingen op uitnodiging en
onder leiding van het College tijdens het OPO overleg. Voor onze eigen Toneelclub Elsloo wordt november een
drukke maand i.v.m. het 50-jarig bestaan. PBET wenst Toneelclub Elsloo succes met de voorbereidingen en een
gezellige dag.
Gemeentepolitiek
Ook voor politiek Ooststellingwerf was oktober een drukke maand, waarin bleek hoe moeilijk het is
gemeentepolitiek te bedrijven op basis van een unaniem goedgekeurd ‘raadsprogramma’ in plaats van
op een ‘coalitieakkoord’ waar slecht enkele partijen hun handtekening onder hebben gezet. De leden
van de Gemeenteraad zijn daarbij op persoonlijke titel in de raad gekozen. De nieuwe manier van
‘politiek bedrijven’ staat haaks op het stemmen volgens stemmen op basis van ‘fractiediscipline’. De
tijden veranderen en dat is voor sommige raadsleden wel even wennen. Het besluit van twee
raadsleden van Ooststellingwerfs Belang om zich van hun oude partij af te scheiden en een nieuwe politieke partij op
te richten onder de naam Wij Lokaal lijkt een direct gevolg van de nieuwe manier van politiek bedrijven in onze
gemeente. Goed uitleggen van de ontwikkelingen aan de burger is daarbij belangrijk. Het Raadsprogramma 2018 –
2022 zelf staat uiteraard op de website van de gemeente, maar ook op onze dorpswebsite. Het is goed leesbaar,
maar huis aan huis bezorgd is het echter niet.
Parkeerterrein en veiligheid rond de school.
Het begint voor PBET een echt hoofdpijn dossier te worden. Al jaren is de kwaliteit van het
parkeerterrein achter ’t Anker en de weg er naar toe voor veel inwoners en bezoekers aan Elsloo
een doorn in het oog. Voor de veiligheidssituatie rond de school geldt eigenlijk precies hetzelfde.
Ook die is onder de maat. Maar daar is dat parkeerterrein onderdeel van. Het parkeerterrein
achter ’t Anker wordt veel gebruikt. Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds. Niet alleen door de weeks, ook in het
weekend. Door de komst van Naomi en René Ykema als actieve en nieuwe uitbaters van ’t Anker is dat gebruik de
laatste maanden alleen nog maar toegenomen. Een goed draaiend eetcafé/dorpshuis vindt PBET uiteraard een
goede zaak en is voor de leefbaarheid in Elsloo van levensbelang.
Zowel het schoolgebouw van de Meester K.J. Dijkstraschool en de grond waar de school op staat zijn eigendom van
de Gemeente. Scholenkoepel Comprix (het voormalige Comperio) huurt de school inclusief de speelplaats van de
Gemeente en verzorgt daar openbaar onderwijs. Het weggetje tussen ’t Anker en de school richting sportvelden is
ook eigendom van de Gemeente. Dat geldt ook voor het parkeerterrein achter ’t Anker en de sportvelden. ’t Anker
zelf en het weggetje tussen de boerderij van de familie Godrie zijn eigendom van de SVAE. Dat weggetje is een paar
jaar geleden op initiatief van de SVAE herbestraat.
Tijdens een kennismakingsbezoek in 2017 van de toen net aangetreden ex-wethouder Henk van de Boer aan Elsloo
werden namens de Gemeente Ooststellingwerf toezeggingen gedaan over het onderhoud aan het parkeerterrein. In
februari 2018 volgden er op initiatief van PBET gesprekken over uitvoeringswensen met vertegenwoordigers van de
Gemeente, de SVAE en de school. Tijdens die gesprekken kwam niet allen de slechte kwaliteit van het parkeerterrein
en de veiligheid rond de school aan de orde, maar wees de SVAE ook op de slechte afwatering van het terrein.

Vanaf die tijd ligt het balletje bij de Gemeente. Tot nu toe zijn we nog niet zo veel opgeschoten. De Gemeente heeft
inmiddels een schets van de indeling van het parkeerterrein ter beoordeling voorgelegd aan ingenieursbureau
Sweco. Daar is volgens de gemeente nu het wachten op. Volgens de Gemeente kan de veiligheidssituatie rond de
school daarbij niet los worden gezien van de aanpak van het parkeerterrein.
Voor wat betreft die veiligheid verwijst de Gemeente naar het dit jaar unaniem vastgestelde raadsprogramma,
waarin de wens staat om meer aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid rond alle scholen. De Gemeente lijkt
dat probleem ‘gemeente breed’ aan te willen pakken. Een vlucht naar voren? Vooruitlopend op de herbestrating
van het parkeerterrein en de invulling van die veiligheidswensen zal de Gemeente in overleg met de school op korte
termijn alvast een aantal concrete veiligheidsmaatregelen uitvoeren.
Hondentoiletten.

Wanneer krijgt Elsloo zijn bello’s? Een jaar nadat het onderwerp aan de orde was bij Plaatselijk
Belang op de koffie lijkt plaatsing er nu toch echt van te gaan komen. Mede op basis van
opmerkingen uit het dorp is door Plaatselijk Belang een overzichtje gemaakt met de wat ons
betreft logische locaties voor de plaatsing van bello’s. Kijk daarvoor elders in het Else Blattien. In
oktober heeft Plaatselijk Belang die locaties aan de BOA laten zien en een door ons zelf ontworpen
wensenkaartje overhandigd.

De rondrit door het dorp met de BOA leverde nog wel een aantal verrassende ‘open eindjes’ op. De BOA wees ons er
bijvoorbeeld op dat de gemeente in principe alleen maar bello’s plaatst binnen de bebouwde kom, omdat alleen daar
een zogenaamde opruimplicht geldt en het plaatsen van bello’s buiten de bebouwde kom daardoor in de praktijk
zinloos zou zijn. Dat was nieuw voor ons, maar Elsloo-Zuid waar een van de dorpsaanvragen voor een bello vandaan
kwam ligt bijvoorbeeld wel buiten de bebouwde kom van het dorp Elsloo. Uitzondering op de komregel waren
volgens de BOA gelukkig wel weer mogelijk.
Verder verraste de gemeente ons kort na de inspectie door de BOA met het bericht dat de aanschaf en het plaatsen
van de bello’s weliswaar voor rekening komen van de gemeente en dat het beheer van de bello’s door Caparis zou
worden verzorgd (inclusief het aanvullen van de voorraad zakjes), maar dat de kosten van het beheer in mindering
zouden worden gebracht op de jaarlijkse subsidie die Plaatselijk Belang van de gemeente krijgt. Dat staat nergens en
was voor PB nieuw. De derde verrassing van de gemeente was de mededeling dat bij een bello een los klepje hoort
waarmee een bello kan worden afgesloten i.v.m. vandalisme (vergelijkbaar met brievenbussen). Die klepjes krijgt
PB weliswaar gratis, maar het plaatsen ervan zou PB als aanvrager van de bello’s zelf moeten doen of op eigen
kosten uit onze subsidie door Caparis moeten laten doen. Dat kunnen en willen wij niet garanderen. Op dit moment
kunnen wij niets anders dan de ontwikkelingen afwachten en hopen dat alles ‘op zijn pootjes’ terecht komt. Wij
hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt. Een ander spreekwoord over ‘de gebeten hond’ hoeven wij u in dat
verband toch niet uit te leggen?
Biologisch dorpsdiner
Het eerste biologische dorpsdiner dat op zondagavond 30 september 2018 jl. werd
georganiseerd was een succes. Er deden 25 dorpsbewoners aan mee. Tot de
‘dorpsingrediënten’ die kok René Ykema gebruikte hoorden o.a. eieren, kweeperen, walnoten,
appels en pompoenen die allemaal door dorpsbewoners ter beschikking waren gesteld en
daarmee aan het diner een bijzonder tintje gaven. Gebruikmakend van die ingrediënten had
kok René voor een voortreffelijk diner gezorgd. Een Elsloos biertje konden René en Naomi
Ykema hun gasten die avond jammer genoeg niet presenteren. Want dat bestaat niet. Nog niet tenminste!
Het onderwerp dorpsduurzaamheid is al vaker voorgekomen in onze bijdrage aan het Else Blattien. Het installeren
van zonnepanelen, de isolatie van je huis en gezamenlijk gebruik maken van een duurzame dorps deel auto zijn daar
voorbeelden van. Alle kleine beetjes helpen. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Dus ook een diner met
dorpsingrediënten. Dat bleek de laatste zondag van september in ’t Anker. PBET vindt het een geweldig origineel
initiatief.
Elsloo, 23 oktober 2018

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

