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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.
Terugblik bij Plaatselijk Belang op de koffie
Op 3 november organiseerde PBET voor de inwoners van ons dorp voor de derde keer “Bij Plaatselijk
Belang op de Koffie”. De opzet van die avonden is om dorpsbewoners de mogelijkheid te bieden met
elkaar en met bestuursleden van PB te overleggen. Dat gebeurde dus ook. Niet alleen tijdens de
bijeenkomst, maar ook daarvoor, in de pauze en daarna! Hoewel wij huis aan huis geflyerd hadden en
er een uitnodiging in het vorige Else Blattien stond was de opkomst met 24 aanwezigen niet geweldig.
Voor de pauze presenteerde bestuurslid Paul de Bruijn een PowerPointpresentatie om een aantal
veranderingen in het dorp toe te lichten. Hij deed dit aan de hand van ‘websitefoto’s’ en gaf daar een
toelichting op. Helaas was de technische kwaliteit van de presentatie niet optimaal. Foto’s waren er
bijvoorbeeld van: het werk van de MOP, de varkens op de Es van Tronde, de nieuwe jeu de boules
baan, de vernieuwingen aan de tennisbaan, drie jubilerende dorpsverenigingen, het onderhoud aan het
‘grijs en groen’ en de duofiets.
In het tweede gedeelte presenteerde secretaris Aad Oudshoorn een PowerPointpresentatie over door
het Bestuur van PBET beoogde wijzigingen in de verouderde Statuten uit 1980 en de plannen om een
Huishoudelijk Reglement op te stellen. De tijdens de avond besproken aanvullingen en opmerkingen
zijn inmiddels bij de notaris aangeleverd en daar toegelicht. Het Huishoudelijk Reglement schrijven wij
in eigen beheer. Als het concept van onze nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement klaar is
zullen wij die uiteraard aan onze leden voorleggen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen kunnen dan
nog worden doorgevoerd voor dat wij de Statuten en het HR tijdens de ALV in 2017 aan de leden ter
beoordeling voorleggen.
Friese Dorpentop
In november werd in Leeuwarden de eerste Friese dorpentop gehouden. Die dorpentop had eigenlijk
twee doelen. Het eerste was om te experimenteren ‘met een nieuwe vorm van democratie’ en het
tweede was om inzicht te krijgen in wat Friezen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese
platteland. De opzet van de dorpentop was om door loting 1.000 deelnemers bij elkaar te krijgen. Die
opzet slaagde niet. Aan de top deed een groep van 537 deelnemers mee die volgens eigen opgave van
de organisatoren vooral uit ‘hoger opgeleiden’ bestond. (67%) Daarmee vormt de top zeker geen
afspiegeling van de samenstelling van de bevolking. Is de top daarmee mislukt? Dat is nog maar de
vraag. Ook de conclusie dat vooral hoger opgeleiden mee wilden praten en denken tijdens een
‘dorpentop op basis van aanmelding vooraf’ heeft waarde.
Met zijn allen trapten de deelnemers overigens vooral een aantal ‘open’ deuren in, zoals over de
wenselijkheid van een basisschool, een dorpshuis, bereikbaarheid met openbaar vervoer en sociale
woningbouw in de dorpen. Daar is PBET het uiteraard volledig mee eens. Toch waren er ook een paar
opvallende wensen zoals ‘een dorps help app’, ‘zelfrijdend vervoer’ en ‘een pin-automaat per dorp’. Dat
soort zaken liggen uiteraard genuanceerder i.v.m. privacy, exploitatie en veiligheid. Over de
procedurele organisatie van de top zelf, waren de reacties overwegend positief.

Arriva 1: dienstregeling buslijnen 17 en 116
Op korte termijn zal een oude bekende weer regelmatig ons dorp bezoeken. Op zondag 11 december
neemt Arriva het busvervoer over van Qbuzz en is vanaf dat moment de enige bus vervoerder in de
hele Provincie Friesland.
Voor de inwoners van ons dorp zijn vooral buslijn 17 en buslijn 116 van belang. Voor wie er vanuit
Elsloo met lijn 17 naar Oosterwolde, Wolvega of Heerenveen wil reizen verandert er niet zo veel, het
traject en de haltes blijven hetzelfde. Als in ons dorp de behoefte mocht bestaan om de bus niet meer
door, maar om het dorp te laten rijden omdat zoiets veiliger is, dan hoort PB dat graag. Het wijzigen
van een dienstregeling duurt lang en moet via de Gemeente worden aangevraagd. Wie een wijziging
van een buslijn wil moet er vroeg bij zijn, omdat daar heel veel bij komt kijken. Puntje voor onze
dorpsagenda 2017 of 2018?
Buslijn 116 rijdt vanaf 11 december 2016 rechtstreeks tussen Oosterwolde en Wolvega over de N351
en doet daarbij het dorp Makkinga niet meer aan. Bij de rotonde is een carpoolplaats en een
fietsenstalling voor forensen en studenten. Kijk voor tijden van lijn 17 en lijn 116 op de
gebruikersvriendelijke website van Arriva zelf.
Arriva 2: Electrische deelauto in Ooststellingwerf
Naast de berichtgeving over de wijzigingen in de dienstregeling van Arriva ontving PBET via een mailtje
van de Gemeente het bericht dat Arriva in onze Gemeente ook een zgn. ‘electrische deelauto’ wil
stationeren. Arriva denkt daarbij aan Makkinga en zorgt voor levering en onderhoud van het
elektrische voertuig, waarbij het beheer zal worden verzorgd door een nog op te richten Stichting.
Arriva noemt ook andere opties bijv. een ‘vrijwilligerscomité’. De gebruiker van de deelauto betaalt
uiteraard! Dat is althans het plan van Arriva, maar de uitwerking moet nog geregeld worden.
De Gemeente Ooststellingwerf wil graag weten of er in de andere dorpen in onze Gemeente
belangstelling is voor een elektrische deelauto. Het punt ‘elektrische deelauto’ staat op de agenda van
onze eerstvolgende bestuursvergadering. Zou zo’n deelauto iets voor Elsloo zijn en wie zou die dan
moeten beheren? Een ‘electrische duofiets’ heeft Elsloo al, nu ook nog een ’elektrische deelauto’….?
Evenementenbeleid
Afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in ons land zaken fout gegaan bij evenementen.
(festivals, carnaval, sport, feesten) met ernstige gevolgen van dien. Mede hierdoor heeft de Gemeente
Ooststellingwerf besloten haar eigen evenementenbeleid, dat nog niets eens zo heel oud is, aan te
passen. M.i.v. 1 januari 2017 krijgt onze Gemeente daarom een nieuw evenementenbeleid dat zal
worden vastgelegd in een APV (algemene plaatselijke verordening) Dat is ook voor Elsloo van belang.
Denk maar eens aan de bekende dorpsfeesten, waaronder het door de Vesuviusclub georganiseerde
tentfeest. Het evenementenbeleid zit in de portefeuille van de burgemeester zelf. Dat is logisch want
die is ‘politiek’ verantwoordelijk voor de openbare orde en niemand anders.
Ter voorbereiding op de besluitvorming over het nieuwe evenementenbeleid werden door de gemeente
twee afzonderlijke hoorzittingen gehouden. Een voor de organisatoren van feesten en een voor de
vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen, gevolgd door gezamenlijk overleg op 21 november.
Daarbij waren zowel Vesuviusclub Elsloo als PBET aanwezig. De opkomst was groot met opvallend veel
jonge geïnteresseerden. Na een korte inleiding van de burgemeester legden twee ambtenaren uit hoe
je een vergunning aanvraagt en hoe de geluidsnormering werkt. Hoewel de letterlijke tekst van de APV
nog niet bekend is, waren de eerste reacties van de aanwezigen in de Raadzaal over het nieuwe beleid
opvallend eensgezind en positief. Een goede zaak.
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.
Dit is alweer de laatste bijdrage van PB aan het laatste Else Blattien van dit kalenderjaar. PB wenst alle
inwoners van ons dorp een prettige en een mooie decembermaand.
Elsloo, 23 november 2016

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

