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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.
Strategische melkfabriek
In november werd in de voormalige melkfabriek een illegale hennepplantage ontdekt. Het bleek de grootste
vangst ooit in onze provincie. De plantage werd ontmanteld en planten en materiaal werden ter vernietiging
afgevoerd. Op de dag van de ontdekking was er veel bekijks, maar een dag later was de rust weergekeerd en was
de melkfabriek weer dezelfde troosteloze bouwval die het al jaren is. Maar hoe nu verder?
De situatie is bij de meeste inwoners van Elsloo wel bekend. Het pand wordt via de website van
vastgoedexploitant/projectontwikkelaar Ben Vermeer uit IJmuiden voor 595.000,- te koop aangeboden en wordt,
tot zich een koper meldt, als een bedrijfsverzamelgebouw in onderdelen aan regionale ondernemers verhuurd.
Plaatselijk Belang heeft geen mogelijkheden om iets aan die situatie te doen. Nadat het onderwerp een aantal
jaren op de agenda van het overleg tussen PBET en het College heeft gestaan en wij bij onze ALV in 2013 een
brief hebben overhandigd aan alle fracties met het verzoek om meer aandacht aan de situatie te besteden, hebben
wij besloten het onderwerp een lage prioriteit te geven. Dat staat ook in onze dorpsagenda 2015.
Wij hebben wel een belang, maar geen mogelijkheden iets aan de situatie te doen.
PBET is van mening dat de Gemeente Ooststellingwerf dat belang ook heeft, maar bovendien concrete
mogelijkheden om de impasse te doorbreken. Alleen ontbreekt het aan de politieke wil om er iets aan te doen. Het
belang is uiteraard om iets aan de negatieve uitstraling te doen die het pand heeft voor bezoekers aan onze mooie
groene Gemeente. De mogelijkheden zitten in de aanschaf van het pand, het slopen van de bouwval en de
verkoop van een schoon perceel. Door de gemeente zelf.
Tijdens de begrotingsbehandelingen in november is in de Raad het begrip ‘strategische grondaankopen’ uitgebreid
aan de orde geweest. Bij strategische grondaankopen denken we meestal aan onbebouwde grote percelen
braakliggend terrein met het oog op toekomstige woningbouw. Waarom is de aankoop van een perceel waarop
een verpauperde melkfabriek staat eigenlijk niet strategisch?
Ibabs
Sinds mei 2014 vergadert de Gemeenteraad van Ooststellingwerf zo veel mogelijk ‘papierloos'. Daarbij maken het
College en de Raad gebruik van het zogenaamde ‘Ibabs’. Dat is een gebruiksvriendelijke app om
raadsvergaderingen beter te kunnen volgen.
Een van de voordelen van Ibabs is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de letterlijke tekst van tijdens de
Raadsvergadering te behandelen moties en amendementen. Tijdens het begrotingsoverleg in de raadzaal werden
moties en amendementen op een scherm geprojecteerd, maar daar zijn luisteraars naar Radio Odrie niet mee
geholpen.
Ibabs heeft volgens een bericht op haar eigen website door het papierloze vergaderen inmiddels meer dan
137.000 bomen bespaard. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar het hadden er meer kunnen zijn als Ibabs
toegankelijk zou zijn geweest voor iedere geïnteresseerde. Niet alleen in onze Gemeente, maar bij alle
organisaties die papierloos vergaderen en daar Ibabs bij gebruiken.
Bij navraag bleek de Gemeente plannen te hebben om Ibabs toegankelijk te maken voor iedereen. Binnen enkele
maanden zou dat gerealiseerd moeten zijn. Een goede ontwikkeling.

Subsidieregeling Gemeente Ooststellingwerf
Precario is een belasting die de Gemeente in rekening brengt voor het gebruik van gemeentegrond bijv. voor het
plaatsen van reclameborden of het aanleggen van kabels. Jarenlang werd de rechtmatigheid van deze aanslagen
van onze Gemeente door Liander betwist en daardoor kon de Gemeente de opgelegde aanslagen niet als
inkomsten inboeken. In de loop van dit voorjaar veranderde de situatie. Liander erkende de rechtmatigheid van de
gemeentelijke aanslagen en daarmee viel de vordering die Gemeente Ooststellingwerf op Liander had vrij. De
Gemeente had een forse eenmalige meevaller.
Via een motie besliste de Gemeenteraad dat van dat bedrag 1.000.000,- mag worden besteed aan zgn.
initiatieven van onderen op. Gewoon aan concrete zaken in de dorpen dus. Eén miljoen is een fors bedrag en
daarom een klein rekensommetje. Hoofdelijke verdeling van dat bedrag op basis van het aantal inwoners van onze
Gemeente (25.000) komt uit op 40,- per inwoner. Omdat Elsloo 600 inwoners heeft zou dat voor Elsloo 600 x 40,= 24.000,- betekenen. Vergelijk dat bijv. eens met de jaarlijkse contributie opbrengsten van Plaatselijk Belang.
Die zijn 1.000,-.
Voor de verdeling van het bedrag stelde de Gemeente een reglement op dat in november na lang overleg door de
Raad werd goedgekeurd. Een van de discussiepunten was bijvoorbeeld of subsidie aanvragen uitsluitend mogen
worden ingediend door rechtspersonen of ook door individuele burgers. Dat buurtverenigingen, een van de
doelgroepen, vaak niet meer zijn dan groepjes samenwerkende burgers en daardoor geen rechtspersoon zijn,
werd daarbij door de Raad over het hoofd gezien. Op korte termijn komt de Gemeente met uitwerking van de
subsidieregels en mededelingen hoe subsidie aanvragen kunnen worden ingediend. Het is dan aan clubs,
stichtingen, (buurt)verenigingen, scholen, kerken en andere organisaties om zelf in actie te komen. Het is goed
om daar als (bestuurs)lid nu al over na te denken en plannen te maken. Zodra het subsidieloket open gaat zal PB
u daarover informeren.
Watergebiedsplan de Linde
In Elsloo weet iedereen waar de Linde ontspringt. Dat is in Tronde, schuin tegenover de Haerdijk en er staat zelfs
een bordje bij. Ooit kwam wethouder Scheltens van de Gemeente Ooststellingwerf al pijprokend per bootje de
Linde afzakken om het fietspad tussen Elsloo en Makkinga officieel te openen. Er bestaan unieke foto’s van!
Volgens Google Maps ontspringt de Linde echter ergens midden in de landerijen en weilanden in het verlengde van
de Koedijk ter hoogte van het verlengde van de Oosteregge in Nijeberkoop. Maar hoe heet dan het beekje langs
de Koedijk? Het Koekanaal? Niet voor niets adviseerde de Werkgroep de Es van Tronde om de beekloop van de
Linde te herstellen en daardoor het landschap om Tronde beter beleefbaar te maken.
In oktober organiseerde Wetterskip Fryslân een voorlichtingsavond over het watergebiedsplan m.b.t. de Linde. In
het plan beschrijft het Waterschap het gewenste waterbeheer voor een periode van tien jaar. Het is een plan op
hoofdlijnen. In het conceptplan worden meer dan 100 knelpunten in het gebied van de Linde genoemd. Het gaat
daarbij over zaken als waterpeil en -kwaliteit, wateroverlast op en verdroging van percelen en hoe je daar door
ingrepen in het landschap iets aan zou kunnen doen. Als ‘inspreekreactie’ heeft PBET het advies van de Werkgroep
de Es van Tronde, met daarin ons standpunt over de reconstructie van het stroomgebied van de Linde bij Tronde,
bij het Waterschap aangemeld.
Onderhoud Schaopedobbe.
In november kreeg PB via een mailtje het bericht dat eigenaar it Fryske Gea van de Schaopedobbe nog voor het
eind van dit kalenderjaar een aantal klussen aan de dobbe in het gebied zal verrichten om die daarmee wat
bezoekersvriendelijker te maken. De meeste dorpsbewoners weten in de Schaopedobbe goed de weg. Dat geldt
niet voor bezoekers die eenmalig de Schaopedobbe bezoeken. Regelmatig missen zij datgene wat eigenlijk het
hoogtepunt van een bezoek moet zijn: de dobbe zelf. PB heeft daar in het verleden het Fryske Gea op gewezen en
komende maand zullen onze wensen worden uitgevoerd.
-Er zullen wat extra bordjes worden geplaatst die wandelaars de weg wijzen naar de dobbe.
-De paden die leiden naar de dobbe en die deels overgroeid zijn met heide zullen toegankelijker worden gemaakt.
-Er zullen twee trappetjes worden aangelegd die de vaak wat glibberige dobbe beter bereikbaar zullen maken.
Prettige feestdagen.
Dit is alweer het laatste Else Blattien van dit jaar en de laatste bijdrage van Plaatselijk Belang. PB wenst alle
inwoners van ons dorp een prettige en mooie decembermaand.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

