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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.
Voorspoedig 2015.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst iedereen een in alle opzichten voorspoedig
2015.
Brievenbussen verwijderd.
Het was eigenlijk geen verrassing, want via de landelijke en regionale pers waren de plannen al
aangekondigd. PostNl heeft de afgelopen maanden de brievenbussen in Elsloo-Zuid en Tronde verwijderd.
De omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld. Het moment waarop dat is gebeurd, is zo kort
voor de feestdagen slecht getimed en vooral voor de niet meer zo mobiele inwoners kan dat problemen
opleveren. Ook bij de verspreiding van de post volgen de veranderingen elkaar in hoog tempo op. Het
aantal postbestellingen neemt af, de prijs van postzegels stijgt en ook kerstwensen worden meer en meer
digitaal verstuurd. Pakketdiensten rijden af en aan en de weinige post wordt met scooters rondgebracht.
Het toverwoord is digitaliseren, de ontwikkelingen lijken onomkeerbaar en er lijkt ook nog geen einde aan
te zijn gekomen. De afgelopen tijd zijn er vragen gesteld aan PB over de weggehaalde brievenbussen uit
Tronde en uit Elsloo-Zuid. PB betreurt de actie van PostnNl. In onze laatste bestuursvergadering hebben
wij de situatie in Elsloo besproken en besloten om de situatie in Elsloo als onomkeerbaar te accepteren.
Protest aantekenen bij PostNl is o.i. zinloos. We zullen elkaar moeten helpen en gelukkig gebeurt dat in de
praktijk al jaren. Wellicht is een buurtbrievenbus voor uitgaande post een oplossing, maar die keuze is aan
de buurten zelf.
Afspreekpunt/Bushalte/Picknickplaats.
Het oude en verwaarloosde bushokje aan de Hoofdweg is inmiddels dug-out bij de tennisbaan geworden
en de dorpsplattegrond van Elsloo die jaren geleden op de hoek Hoofdweg en Frankenaweg stond is
herplaatst op de plek waar het oude bushokje stond. Op verzoek van het bestuur van PB onderzoekt de
‘commissie bushokje’ de mogelijkheden van een nieuw hokje, dat ook als picknickplaats en afspreekpunt
zou kunnen functioneren. Eén van de mogelijkheden is de driesprong op Noord. De afgelopen maand heeft
de werkgroep de ruimte daarvoor beoordeeld en wat foto’s gemaakt. De meningen over de Driesprong op
Noord als locatie zijn verdeeld. Het uitzicht is niet naar alle kanten even fraai en een hokje belemmert ook
het uitzicht van het verkeer dat over de Hoofdweg richting Noord rijdt. Inmiddels heeft de werkgroep ook
overlegd met de Gemeente. Na dat overleg heeft de werkgroep het bestuur van Plaatselijk Belang
gevraagd haar mening te geven over de hoek van de Horstlaan en de Hoofdweg aan de zijde van de
voormalige woning van Gerrit Post als locatie. Alles overwegende vindt het bestuur van PB deze hoek met
het prachtige uitzicht in de richting van het Drents Friese Woud de mooiste locatie. Uiteraard zal PB als het
zo ver is bij de Gemeente Ooststellingwerf vergunning voor plaatsing vragen.
-Enquête buurtsportcoach
Met ’t Else Blattien is vorige maand een door Scala georganiseerde enquête over de behoefte aan een
buurtsportcoach in ons dorp verspreid. De buurtsportcoach is een gemeentelijk initiatief en kan
ingeschakeld worden voor bewegingsactiviteiten, waarin het reguliere aanbod niet voorziet doordat er te
weinig animo voor die sport is en daardoor te duur wordt. Denk bijv. maar eens aan gym activiteiten, of
een nordic-walking club. Leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool hebben hun formulieren op school
ingevuld en ingeleverd. De enquête formulieren voor volwassenen konden bij alle bestuursleden van PB
worden ingeleverd en dat leverde 29 reacties op. PB heeft de formulieren inmiddels bij Scala ingeleverd
en daar wordt het resultaat geanalyseerd. Zodra daar meer over bekend is hoort u dat uiteraard.

Hartdefibrilatoren
Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat ze er zijn maar toch… In Elsloo zijn twee AED’s (hartdefibrilatoren)
beschikbaar. Een hangt er naast de ingang van 't Anker, de ander bij loon- en aannemersbedrijf de
Samenwerking. De kosten voor die apparaten betalen de leden van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
met z’n allen via hun contributie. Die kosten bestaan uit onderhoud van de apparaten en opleidingskosten
van de vrijwilligers. Een aantal van die vrijwilligers is in november naar een herhalingsavond in
Oosterwolde geweest. Die avonden worden voor ons dorp gecoördineerd door Rina van Burgsteden. Mede
door haar inzet kunnen op dit moment 15 inwoners van Elsloo de twee AED’s bedienen. Acht omdat zij een
EHBO diploma hebben en zeven omdat zij de opleidings- en herhalingsavonden van de Stichting
Reanimatie & AED groep Ooststellingwerf gevolgd hebben. PB dankt alle vrijwilligers die deze voorziening
voor de inwoners van Elsloo in stand houden.

Regio-overleg
Op 26 november bezocht het voltallige College van B&W een regio bijeenkomst met de Plaatselijk Belang
Verenigingen van de dorpen Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop. Dat overleg werd
gehouden in de Méjander in Oldeberkoop. De vergadering volgde op het overleg dat alle Plaatselijk Belang
Verenigingen van onze gemeente medio 2014 in het Gemeentehuis voerden. De ontwikkelingen bij de
vorming van regio’s in onze gemeente verlopen moeizaam. De in de structuurvisie van 2010 (!) door de
toenmalige Raad vastgelegde visie voelt vaak als een keurslijf en de in dit visie gevormde regio’s, waarvan
onze zgn MOLEN er één is, lijken door de tijd (zoals de recente oprichting van drie zorggebieden en
bijbehorende gebiedsteams) te zijn achterhaald. Toch lijkt het College niet op eerder gemaakte keuzes
terug te willen komen. De ‘inhoud’ van de regio agenda’s heeft daarbij de nodige aandacht gehad, maar
raakt naarmate de tijd vordert steeds verder achterhaald en over de vorm waarin de dorpen moeten gaan
overleggen ligt nog bijna niets vast; een somber vooruitzicht. Onze regio heeft geen bestuur, geen
rechtspersoonlijkheid en geen enkele financiële armslag. Kortom er is op dit moment nauwelijks of geen
basis om gestructureerd met elkaar te overleggen en op een mini-uitvoering van het bekende OPO overleg
zit Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde in ieder geval niet te wachten. Kortom, het regio overleg zit in een
duidelijke impasse. In het voorjaar praten de gemeente en de dorpen in regio verband verder.

Subsidie Maatschappelijke activiteiten
In onze laatste bestuursvergadering is de gemeentelijke subsidieregeling waarmee de Gemeente
Maatschappelijke Activiteiten in de dorpen ondersteunt aan de orde geweest. De subsidieregeling zelf
bestaat al jaren, maar gedurende de jaren 2014 tot en met 2017 ontvangen de Plaatselijk Belang
Verenigingen jaarlijks een extraatje van 1.500,-. Dat kwam voor ons als een aangename en onverwachte
verrassing. In het vierde kwartaal heeft PB de korfbal afdeling van ODIS en de vrijwilligers die het
jaarlijkse senioren kerstdiner organiseren met een bijdrage ondersteund. Verder kregen alle 12
buurtverenigingen van ons dorp een bijdrage van 100,- met het verzoek om dat aan maatschappelijke
activiteiten in de buurt te besteden en terug te koppelen naar PB. Buurt Frankenaweg heeft dat inmiddels
gedaan. Uiteraard zijn wij benieuwd naar andere initiatieven uit de buurten. Door al deze betalingen is de
pot voor 2015 leeg. Inmiddels heeft PB de gemeentelijke beschikking met een toezegging over de subsidie
voor 2015 binnen.

Wandelknooppunten
In onze gemeente komt volgend voorjaar een wandelknooppuntennetwerk dat vergelijkbaar is met het al
bestaande fietsknooppuntennetwerk. Dat netwerk wordt uitgezet door het Friese Recreatieschap de
Marrekrite. Dat is opvallend omdat onze gemeente is aangesloten bij het Recreatieschap Drenthe. Op 3
december lichtte het Recreatieschap de Marrekrite de plannen toe en konden de aanwezigen hun mening
geven en met viltstiften hun wensen op grote plattegronden intekenen. Het werd een goed bedoelde, maar
ook wat rommelige bijeenkomst. PB steunt het initiatief van het Recreatieschap om meer duidelijkheid aan
te brengen in het woud van beschikbare wandelingen. Voor alle duidelijkheid hebben wij het
Recreatieschap de Marrekrite schriftelijk gewezen op onze eigen dorpswandelingen die sinds enige tijd ook
in brochure vorm in eetcafé ’t Anker beschikbaar zijn. In onze brief hebben wij het Recreatieschap ook
gevraagd die wandellingen in het nieuwe knooppunten netwerk op te nemen en om van ’t Anker een
wandelknooppunt te maken.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

