PLAATSELIJK BELANG
E L S L O O en T R O N D E
30 december 1911

Secretariaat: A. Oudshoorn Horstlaan 5 8424 PT Elsloo (fr.)

tel: 0561 850870

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

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.
1. AED's in Elsloo
In 2009 en 2010 zijn er in Elsloo kort na elkaar twee AED's (hartdefibrillatoren) geplaatst. Een
AED hangt bij de ingang van 't Anker, de andere aan de gevel bij Loonbedrijf de
Samenwerking. Het apparaat naast 't Anker is eigendom van Plaatselijk Belang. Aanschaf werd
mogelijk door financiële steun van enkele sponsors. De AED bij de Samenwerking is eigendom
van Rotary Club Tafel 129 uit Oosterwolde, die het apparaat in bruikleen aan ons dorp ter
beschikking heeft gesteld. Tot nu toe zijn de AED's in Elsloo gelukkig nog niet nodig geweest.
Een AED groep coördineert de AED zaken. Nadat die groep daarvoor jarenlang o.a. een
belcirkel organiseerde, kunt u sinds vorig jaar in geval van nood rechtstreeks met de
Alarmcentrale van 112 bellen. Die schakelen zo nodig de vrijwilligers van de AED groep in
Elsloo in. Rina van Burgsteeden is aanspreekpunt van de AED groep. Bij haar kunt u zich ook
als vrijwilliger melden als u wilt leren hoe u met een AED omgaat en zo wilt bijdragen deze
belangrijke voorziening in stand te houden. Haar telefoonnummer is 0561-421791.
Uiteraard moeten de apparaten onderhouden worden. De pads en de batterijen moeten af en
toe worden vervangen en dat kost geld. Omdat Plaatselijk Belang het belangrijk vindt dat ons
dorp de beschikking heeft over een AED is vorig jaar besloten de kosten van de apparaten en
de opleiding van vrijwilligers uit de contributie van onze leden te betalen. Die contributie is
echter maar 5,- per jaar. Kan of wilt u zich niet persoonlijk inzetten dan kunt ook een
financiële bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorziening. Maak uw bijdrage over
op bankrekening 34.05.57.095 van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde onder vermelding
'onderhoud AED'.

2. Terugblik bij PB op de koffie
Donderdag 21 november organiseerde Plaatselijk Belang een koffie avond voor alle
buurtverenigingen. Hoewel een aantal buurtverenigingen het jammer genoeg af liet weten viel
de belangstelling met zo'n 25 aanwezigen niet tegen. Aan de orde kwamen voor ons dorp
belangrijke zaken als onze woonomgeving, het nieuwbouwproject Kloosterweg,
verkeersveiligheid, dorpsvoorzieningen, de gemeente, de zorg voor jeugd en ouderen en de
vereniging plaatselijk belang zelf. Plaatselijk Belang gaat de mening van de aanwezige
dorpsbewoners bij deze 'dorpsmonitor' samen met de bevindingen tijdens onze jaarlijkse
'dorpsschouw' op 11 juni jl. verwerken in onze dorpsagenda van 2014.

3. Wandeling Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is bezig om een aantal voormalige landbouwpercelen rond het Canadameer
opnieuw in te richten. Het worden natuurgebieden die ook beschikbaar zullen zijn voor
recreatieve doeleinden. Het gebied zal bestaan uit bos en weiden die begraasd zullen worden
door schotse hooglanders. Verder komt in het gebied een spartelvijver voor honden en
paarden. De door Staatsbosbeheer uitgezette wandelroute heeft nog geen naam. Weet u een
orginele naam? Geeft hem door aan Corné Joziasse, boswachter Communicatie en Recreatie
Drents-Friese Wold telefoon 0592-459431 of 06-51576822 of aan het secretariaat van
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde.

4. De scholen van (over-) morgen/visie basisonderwijs
In november heeft het College van B&W de conceptversie van 'De Scholen van (over)morgen'
voor publicatie vrijgegeven. 'De Scholen van (over)morgen' is een visienota op het
basisonderwijs in Ooststellingwerf, geschreven door een daartoe opgerichte projectgroep.
In die visienota wil de gemeente bijv. vastleggen hoe de komende jaren met de daling van het
aantal leerlingen op de basisscholen om moet worden gegaan en het standpunt daarover goed
onderbouwen. Het gaat om een ontwikkeling waar ook onze eigen basisschool mee te maken
heeft. Betrokkenheid van (toekomstige) ouders bij het tot stand komen van die visie is daarom
belangrijk. In de conceptnota zijn de resultaten van de in januari 2013 gehouden
bijeenkomsten in de vier gebieden en de resultaten van een in juni 2013 gehouden enquête
onder (toekomstige) basisschoolouders verwerkt. Op dinsdagavond 3 december wordt de
visienota oriënterend besproken in de raadscommissie Welzijn. Deze vergadering is openbaar.
De aanwezige geïnteresseerden op de publieke tribune krijgen de kans om mee te praten over
de nota. Op dinsdagavond 17 december wordt de visienota ter vaststelling voorgelegd aan de
raad.

5. bestemmingsplan buitengebied
De gemeente Ooststellingwerf is sinds 2010 bezig met het actualiseren van verouderde
bestemmingsplannen. Dat is een wettelijke verplichting en een hele klus. De
bestemmingsplannen voor de dorpen (de zgn. beheersverordeningen) zijn klaar en op 21 mei
2013 door de gemeenteraad goedgekeurd. De beheersverordening die op Elsloo van
toepassing is vindt u op de website van de gemeente in hoofdrubriek wonen onder bouwen en
verbouwen. Niet schrikken want het is een document van bijna 300 bladzijden. Het
bestemmingsplan bedrijventerreinen is ook klaar en op 17 september 2013 door de
gemeenteraad goedgekeurd.
Inmiddels is begonnen met het laatste deel van het traject, het vaststellen van het
bestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeente krijgt daarbij hulp van
stedenbouwkundig bureau BügelHajema. Voor geïnteresseerde burgers werden drie
voorlichtingsavonden georganiseerd. Een belangrijke stap in het proces is de vaststelling van
een zgn nota van uitgangspunten. Voor het bestemmingsplan buitengebied is een aparte
website beschikbaar. De link naar die website vindt u ook in de hoofdrubriek bouwen onder
bouwen en verbouwen van de gemeentelijke website.
6. glasvezelkabel
Op maandag 11 november organiseerde de gemeente voor belangstellenden een informatie
avond over een kabel glasvezelnet. Vandaag de dag gebruikt bijna iedereen internet. Het
aantal internetaansluitingen zal de komende jaren best nog wel wat stijgen, maar de groei zit
hem vooral in de intensiteit waarmee we met z'n allen van internet gebruik maken. Van een
kale mail, tot een mail met een foto, naar een mail met een film zijn maar drie stapjes maar
die vormen wel een aanslag op de beschikbare capaciteit. De ontwikkelingen m.b.t. zaken als
wijk t.v., woningbeveiliging, medische consults, groepsfitness, ultra HD t.v. en online video
vergaderingen staan nog maar in de kinderschoenen. De huidige internet mogelijkheden
worden door veel mensen als voldoende tot goed ervaren, maar dat is nu al per dorp en
gebruiker verschillend. Vraag maar eens bij een willekeurige ondernemer uit Langedijke. Wie
moet er iets doen aan de huidige situatie ? De nationale overheid, de provincie, de gemeente,
het dorp, of de individuele burger ? Op dit moment kan die individuele burger volgens de
gemeente niet veel meer doen dan zich uitspreken voor aanleg van een glasvezel
kabelnetwerk. Het advies van de gemeente is om dat dan ook te doen. Ga daarvoor naar de
website http://ooststellingwerf.opglas.nl en meldt u aan. Het verplicht u tot niets !

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

