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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde 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 PB hierover iets in 't Else
Blattien. Dorpsnieuws leest u verder op onze dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. Daar kunt u
zich ook aanmelden als lid van PB.
-gelukkig nieuw jaar
Het bestuur van plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst alle bewoners van ons dorp een mooi
groen 2013.
-afsluiting feestjaar 2012
Op zaterdagavond 22 december sloot Plaatselijk Belang jubileumjaar 2012 feestelijk af. Tijdens
een goed bezochte inloopavond werd in 't Anker het jubileumboek Elsloo in Beeld gepresenteerd
en door de huidige PB voorzitter Annemarijke Smit overhandigd aan oud-PB voorzitter Albert
Bijlsma. Het bestuur van Plaatselijk Belang had zich voor de gelegenheid toepasselijk gekleed in
de stijl van de beginjaren van de vereniging. Aan de hand van gastheer Thijs van Buuren kregen
de aanwezigen een gevarieerd en afwisselend programma voorgeschoteld met verschillende
hoogtepunten, zoals een sketch, oude dorpsfilms in een bioscoopzaaltje, een foto tentoonstelling,
diashows en optredens van Elser Smart en Concordia. Uiteraard is Plaatselijk Belang iedereen die
een bijdrage leverde aan het succes van de avond en het jubileumjaar veel dank verschuldigd.
-vacatures bestuur Plaatselijk Belang.
Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang op woensdag 13 maart 2013 treden zowel
voorzitter Annemarijke Smit als penningmeester Mia Rooks af. Annemerijke heeft er dan zes jaar
als bestuurslid op zitten en Mia vijf jaar. Plaatselijk Belang is al enige tijd naarstig op zoek naar
twee inwoners die zich voor de leefbaarheid van het dorp Elsloo willen inzetten. In de eerste week
van januari 2013 is inmiddels huis aan huis in het dorp een flyer verspreid.
-onderwijsbijeenkomst in Makkinga
Op dinsdag 8 januari 2013 organiseert de gemeente Ooststellingwerf voor de bewoners van de
dorpen Makkinga, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Elsloo en Langedijke een bijeenkomst over de
toekomst van het onderwijsaanbod in onze gemeente en dus ook in ons dorp zelf. In een tijd van
krimp en vergrijzing is alertheid als dorp in deze uiteraard belangrijk. Met uw aanwezigheid geeft u
ook een signaal af over de wenselijkheid van basisonderwijs in ons dorp. Plaatselijk Belang heeft
haar bestuursvergadering in januari 2013 met een week uitgesteld zo deze belangrijke bijeenkomst
bij te kunnen wonen. Laat zien hoe belangrijk u het basisonderwijs in Elsloo vindt en bezoek de
bijeenkomst in dorpshuis 't Trefpuntien Makkinga. (20.00 uur)
-fietspad Kloosterweg
Een hoogtepunt voor Elsloo was dit jaar de ingebruikname van het fietspad langs de Kloosterweg.
Daarmee gaat een oude wens om een fietsveilige verbinding tussen Elsloo en Appelscha in vervulling. Het fietspad is een zgn verplicht fietspad. Dat betekent dat het fietspad niet door bromfietsers mag worden gebruikt. Wandelaars mogen dat uiteraard wel. Bij de gemeente hebben wij nog
maar eens op de risico's van het gebruik van eenzelfde pad door fietsers en wandelaars gewezen.
Ook de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan op de plaats waar het fietspad vlak bij de
dorpsgrens aansluit op de Kloosterweg vragen om actie. De datum dat het fietspad officieel
geopend gaat worden is inmiddels bekend. Dat zal gebeuren op 19 april 2013 door gedeputeerde
Kramer van provincie Friesland. De Meester K.J. Dijkstraschool zal bij de feestelijkheden worden
betrokken. In januari vindt overleg plaats met de Dienst Landelijk Gebied, dat het feestje
organiseert.

-prijsvraag Rabo Bank
Donderdagavond 20 december vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel van der Valk in
Wolvega de prijsuitreiking plaats van de door de Rabobank georganiseerde prijsvraag Zet uw dorp
op de kaart. Met de prijsvraag wil de Rabobank haar Coöperatieve gedachte "Samen sterk in de
Stellingwerven" onderstrepen. Aan de prijsvraag konden alleen de Plaatselijk Belang Verenigingen
uit de gemeente Oost- en Weststellingwerf meedoen. Zij konden bij de Rabobank een kerstwens
indienen. Uiteraard heeft Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde meegedaan. Onze inzending
leverde 1.500,- op, een bedrag dat wij moeten gebruiken voor de bouw van een
bushokje/afspreekpunt op de driesprong Noord, Hoofdweg, Peperstraat ter vervanging van het
bushokje aan de Hoofdweg. Voor het oude bushokje heeft zich inmiddels een gegadigde gemeld.
Al eerder ontvingen wij in het kader van een duurzaamheids prijsvraag van de gemeente een
bedrag van 500,- voor de vervanging van het bushokje. In de spaarpot voor de aanschaf van een
bushokje/afspreekplek zit inmiddels dus 2.000,- .
-subsidiepot maatschappelijk ondersteuning
Jaarlijks stelt de gemeente per dorp subsidiebedragen vast die, zoals de gemeente het zelf zegt
gebruikt moeten worden om de uitvoering van sociale en maatschappelijke participatie en het
stimuleren van leefbaarheid in het dorp en wijk te verbeteren. Voor 2013 is dat bedrag 1.627,- . De
Plaatselijk Belang Verenigingen moeten dat bedrag in hun dorp verdelen. Daarom heeft Plaatselijk
Belang Elsloo en Tronde in 2011 in een bestuursvergadering een reglement vastgesteld en
bekend gemaakt. De regeling zelf, het reglement en een aanvraagformulier staan op de
dorpswebsite in de digitale boekenkast. Verenigingen die van de regeling gebruik willen maken
moeten zelf actie ondernemen.
-dorpsagenda 2013
Door alle drukte rond de festiviteiten van de afgelopen tijd is het bestuur van PB er nog niet in
geslaagd om een (voorlopige) dorpsagenda voor 2013 vast te stellen. Ons voornemen bij het
vaststellen van dorpsagenda 2012 was om dat voortaan jaarlijks te doen en die agenda tijdens de
ALV aan onze leden voor te leggen. Met het oog op allerlei ontwikkelingen in het onderwijs, de
woningbouw en de uitvoering van het project Elsloo Groen Dorp tussen Tjonger en Lende is de
vaststelling van een dorpsagenda in 2013 gewenst.
-de Schaopedobbe
De inwoners van ons dorp weten het allemaal. De Schaopedobbe is een bijzonder fraai natuurgebied waar we met zijn allen heel zuinig mee om willen gaan. Plaatselijk Belang ziet de
Schaopedobbe zelfs een beetje als ons natuurgebied. In december heeft Plaatselijk Belang een
kennismakingsgesprek gevoerd met de heer Anne Zijlstra van it Fryske Gea, dat eigenaar is van
gedeelten van de Schaopedobbe. Anne Zijlstra, die de Schaopedobbe in zijn portefeuille heeft en
op zijn duimpje kent heeft ons toegezegd ons van ontwikkelingen in de Schaopedobbe op de
hoogte te houden. Als er iets te melden valt over de Schaopedobbe zullen wij u uiteraard
informeren.
-voetjesactie gemeente Ooststellingwerf
Op maandag 10 december organiseerde de gemeente een zgn voetjesactie in Elsloo. Ook in een
aantal andere dorpen werden al eerder voetjesacties georganiseerd. Doel van het project is
bewoners van huizen of eigenaren van voertuigen bewust te maken van de risico’s die
onafgesloten ramen en deuren met zich meebrengen. Als bij een onopvallende controle bleek dat
deuren of ramen van huizen of voertuigen niet afgesloten bleken, werd een voetje neergelegd met
de tekst ‘Dit had ook een inbreker kunnen zijn’. Plaatselijk Belang werkte mee aan de uitvoering
van de actie. In Elsloo werden in zijn totaliteit 40 adressen gecontroleerd. Op 4 adressen werd iets
onregelmatigs geconstateerd en een voetje neergelegd. Dat resultaat komt overeen met het
resultaat van de andere dorpen in onze gemeente.

Het bestuur van plaatselijk belang Elsloo en Tronde wenst alle
bewoners van ons dorp een heel voorspoedig 2013.

