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 Elsloo. 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.
– oktober 2020
Wat vliegt de tijd. De zomer is voorbij en de herfst is inmiddels begonnen. Sinds dit voorjaar
beheerst corona ons leven en dat gaat nog wel even zo blijven. Wereldwijd worden er
maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en effectieve
behandelingen te ontwikkelen. Maar dat kost tijd. Een ding is echter zeker. We moeten
verder. Dat doet Plaatselijk Belang dus ook en we houden ons daarbij aan de regels. Inmiddels
zijn wij als bestuur voor onze eerste bestuursvergadering na de vakantie bij elkaar geweest, maakten plannen voor een
vernieuwde opzet van ‘Bij PB op de koffie’ en bezochten een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de
Visie op Samenleven. U leest erover in onze maandelijkse bijdrage aan het EB van deze maand.
– MET Plaatselijk Belang op de koffie 2020
Zowel in 2018 als in 2019 organiseerde PBET twee goed bezochte versies van Bij Plaatselijk Belang op
de koffie. In 2018 was de verwelkoming van nieuwe dorpsbewoners (plant en waaierkaart) het
thema en in 2019 was dat de verkeersveiligheid. Beide bijeenkomsten waren een succes met rond de
50 deelnemers. Zoveel mensen mogen er dit jaar niet in ’t Anker. Maar niet voor één gat te vangen
hebben we dit jaar een wat andere opzet bedacht waar wij en hopelijk ook u enthousiast over bent.
De werknaam van ons jaarlijks overleg is dit jaar: MET Plaatselijk Belang op de koffie. Elders in dit nummer staat een
uitnodiging met een strook waarmee u zich op kunt geven. De datum van MET Plaatselijk Belang op de koffie is
woensdag 4 november om 20.00 uur. U doet toch ook mee?
– lezers-/bezoekersenquête over dorpsinfo via de website, de facebookaccount en ‘t Else Blattien
Volgens haar eigen statuten zet PBET zich in voor de plaatselijke belangen van het dorp Elsloo en het
buurtschap Tronde. Verenigingen leggen tijdens hun ledenvergaderingen verantwoording af aan hun
leden. Dat geldt ook voor PBET, maar om ook andere inwoners, niet leden en andere
geïnteresseerden in Elsloose zaken te informeren, gebruikt PBET ook een eigen website, een eigen
facebookaccount en schrijft een maandelijkse bestuur bijdrage in het Else Blattien.
PBET hoort graag uw mening over het nieuws in en over Elsloo dat door PBET verzorgd wordt mede met het oog op
wijzigingen in de samenstelling van het bestuur in het voorjaar van 2021. Stelt u informatie over uw dorp op prijs, krijgt
u te veel of te weinig info, of mist u bepaalde zaken? Inmiddels hebben wij onder de deelnemers van het ledenpanel van
PBET, maar ook onder de bezoekers van onze eigen dorpswebsite en onze facebookaccount een enquête uitgezet.
De enquête kunt u nog invullen tot 12 oktober. Dat is een week na het verschijnen van ‘t Else Blattien. Daarna gaat de
enquête offline. Wij zullen de resultaten van de enquête gebruiken bij de besluitvorming over de dorpswebsite, onze
facebookaccount en onze maandelijkse bijdrage aan ‘t Else Blattien. Het invullen van de vragen kost hooguit 10
minuten.
– visie op samenleven Gemeente Ooststellingwerf
Met de projectnaam ‘Iedereen Doet en Ontmoet’ probeert de Gemeente Ooststellingwerf handen en
voeten te geven aan de in 2019 vastgestelde Visie op Samenleven. Dat is een lastige klus die de
gemeente in eigen beheer uitvoert. Zoals u zich wellicht herinnert organiseerde de gemeente
voorafgaand aan het vaststellen van die visie o.a. dorpsgesprekken. De animo voor dat dorpsgesprek viel
in ieder geval in Elsloo een beetje tegen. Het leek er daardoor op dat de inwoners van ons dorp tevreden
zijn over het bestaande aanbod, of zou er iets anders aan de hand zijn? Inmiddels zijn er ondanks de vertraging door
het coronavirus belangrijke stappen gezet.
Op 7 september was er in het MFC in Oldeberkoop een bijeenkomst om concrete wensen over de ‘sociale
infrastructuur’ te benoemen. Daarvoor waren onder andere de plaatselijke belangen uitgenodigd, maar bijvoorbeeld

ook dorpshuiseigenaren en welzijnsorganisaties. Het ging daarbij vooral over ‘Het wat’. Inmiddels is ook de tweede
bijeenkomst achter de rug. Die was op maandag 21 september in het Grietenijhuis in Makkinga. Die ging vooral over
‘Het hoe’. Meer daarover in de volgende aflevering van het EB. Namens PBET hebben Thea ter Veld en Aad Oudshoorn
beide bijeenkomsten bijgewoond.
Om u een indruk te geven over de resultaten die de ‘Wat bijeenkomst’ in Oldeberkoop opleverde onderstaande lijstje:
-meer vrijwilligers en verenigingsbestuurders (actueel in alle dorpen, ook in Elsloo!)
-kunst en cultuur toegankelijker maken voor alle doelgroepen
-infoverstrekking over sociale, culturele en sportactiviteiten verbeteren
-meer ontmoetingsplekken in de dorpen realiseren (denk aan omgeving beeld Door en Voor!)
-betere vervoersmogelijkheden naar activiteiten
-meer ontmoetingsmogelijkheden voor generaties. (seniorenbankjes bij afwisselend ingerichte speelveldjes voor de
jeugd)
– de omgevingsvisie van Ooststellingwerf
De manier waarop de Gemeente Ooststellingwerf kwam en komt tot de vaststelling en
implementatie van de Visie op Samenleven is een heel andere dan die van een ander belangrijk
actueel visiestuk: de omgevingsvisie. Bij het schrijven en uitvoeren van zaken rond de Visie op
Samenleven was inspraak een gevleugeld woord. Dat vindt PBET een goede zaak.
Voor de Omgevingsvisie lijkt de gemeente een andere route te hebben gekozen. Nadat de gemeenteraad aan het begin
van dit jaar de zgn. Nota van Uitgangspunten had goedgekeurd trokken de leden van het ambtelijke projectteam en de
ingehuurde medewerkers van adviesbureau BügelHajema zich terug in hun werkkamers en begonnen aan een
omvangrijke klus: het schrijven van de omgevingsvisie. Corona maakte de terugkoppeling naar de burgers er niet
gemakkelijker op.
Tijdens onze bestuursvergadering in september is de ongerustheid over de procesgang aan de orde geweest.
Inhoudelijke terugkoppeling met de plaatselijke belangen heeft nog niet plaatsgevonden en de info op de eigen website
van de Gemeente Ooststellingwerf over de omgevingsvisie was achterhaald. PBET maakt zich daar ongerust over. In een
telefoongesprek met de interne ambtelijke projectleider heeft PBET die ongerustheid uitgesproken. Wij willen geen
inspraak op het moment dat de omgevingsvisie klaar is. Dat is ‘schijnbetrokkenheid’. Het onderwerp omgevingsvisie is
inmiddels ook aan de gemeente doorgegeven voor het jaarlijkse overleg met het college dat voor het najaar op de
agenda staat.
– kavelbord Kloosterweg
Tijdens onze dorpsschouw in juni was het ons al opgevallen. Het kavelbord bij het nieuwbouwwijkje aan
de Kloosterheerd stond er haveloos bij. Het doek was verkleurd en gescheurd en daardoor niet meer
leesbaar. Het bord is echter eigendom van de gemeente. Wij besloten de kwaliteit van het bord op de
agenda van onze eerstvolgende bestuursvergadering te zetten. Die was op 8 september. De Nieuwe
Ooststellingwerver was ons voor. In een uitgebreid artikel met foto werd aandacht besteed aan de
situatie.
Dat de Nieuwe Ooststellingwerver ook in het gemeentehuis gelezen wordt, werd snel duidelijk. Enkele dagen na de
publicatie in de Nieuwe Ooststellingwerver volgde er een mailtje van de gemeente met de mededeling dat op 2 na alle
kavels aan de Kloosterheerd waren verkocht en dat het kavelbord niet meer gerepareerd/vervangen zou worden. PBET
kreeg het bord gratis aangeboden.
Vooruitlopend op een besluit hierover in onze bestuursvergadering heeft PBET het doek van het frame verwijderd.
Tijdens onze bestuursvergadering van 8 september hebben wij het aanbod van de gemeente aanvaard en inmiddels het
frame aan Vesuviusclub Elsloo aangeboden.
23 september 2020

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

