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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’ en over het verenigingsleven waar het dorp rijk aan
is. Kortom: de moeite waard om eens een kijkje te nemen.
-Voorspoedig 2018
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wenst alle inwoners van ons dorp een heel voorspoedig 2018.
Elders in dit nummer staat onze zelf ontworpen nieuwjaarskaart, maar bij deze willen wij die wens graag nog een
keer herhalen.
-Voorbeeldbrieven inzake klachten over de ontvangst van mobiele telefoons
De ontvangst van mobiele telefoons is op de meeste plaatsen in Elsloo belabberd. Dat weet bijna iedereen, maar
niemand schijnt er iets aan te willen of te kunnen doen. Providers kennen het probleem, maar doen niets omdat
zoiets geld kost. Om voor PBET onduidelijke reden vindt de gemeente de telefonische bereikbaarheid van Elsloo
niet haar verantwoordelijkheid, maar verwijst naar providers en individuele gebruikers. Merkwaardig, omdat de
gemeente bijvoorbeeld wel investeert in het nieuwe Biosintrum en daarmee hoopt op meer werkgelegenheid in
onze gemeente en op de verkoop van kavels aan de Kloosterheerd in Elsloo. Een goede infrastructuur is de
belangrijkste factor om bedrijven naar onze regio te trekken en een goed netwerk voor mobiel telefoongebruik
hoort daar ook bij.
Uiteraard hebben ook particulieren, waaronder verenigingsbestuurders, last van de slechte mobiele
telefoonontvangst in Elsloo. PBET waarschuwt bijvoorbeeld al langere tijd geadresseerden met een standaardzin
onder haar eigen uitgaande mails voor de slechte mobiele bereikbaarheid in ons dorp. Veel meer dan signaleren
van het probleem kunnen wij als vereniging helaas niet.
Wilt u zelf iets doen om de slechte mobiele bereikbaarheid aan te pakken, al was het maar om de ergernis van u
af te schrijven? Als koper van een mobiele telefoon heeft u er recht op dat de verkoper ervoor zorgt dat zo’n ding
het ook doet. De verkoper is gehouden aan de verwachtingen die hij met de verkoop van het product wekt. Ofwel,
met een telefoon moet je kunnen bellen. Plaatselijk Belang beschikt over voorbeeldbrieven (’digitale formats’) die
u zou kunnen gebruiken om uw provider schriftelijk te wijzen op zijn contractuele verplichtingen.
PBET wil u uiteraard helpen bij het opstellen van zo’n brief. Een telefoontje naar het secretariaat van PBET is
voldoende om u deze conceptbrieven toe te mailen. Pleeg zo’n telefoontje liever niet via uw mobiele telefoon,
maar gebruik daarvoor de vaste lijn van uw huistelefoon…... U weet wel waarom.
-Ontwikkelingen aanleg glasvezelkabelnet in Elsloo.
Medio 2017 heeft PBET zich aangesloten bij DFM (De Fryske Mienskip op Glas). Dat is een coöperatieve organisatie
die zich inzet om glasvezelkabel in de provincie Friesland te realiseren. Via een nieuwsbrief worden de leden op de
hoogte gehouden over de voortgang. DFM gaat nog altijd uit van een start van de werkzaamheden in april 2018.
Wat dat gaat betekenen voor de witte en grijze gebieden in Ooststellingwerf in zijn algemeenheid en Elsloo in het
bijzonder moet nog blijken. Vorige maand stond in het EB een uitgebreid artikel. Houdt de kranten en weekbladen
goed in de gaten is het enige advies dat wij u op dit moment kunnen geven.
-Pilot zoutkisten
Medio 2017 (!) nam de gemeenteraad een motie aan die ging over een pilot met ‘zoutkisten in wijken en buurten’.
Door het plaatsen van zoutkisten wil de gemeente peilen of er in de dorpen behoefte bestaat aan extra
ondersteuning bij de bestrijding van gladheid op plaatsen waar de gemeente niet strooit. Elsloo kent twee
gemeentelijke strooiroutes. Een A-route en een B-route. Op de A-routes (doorgaande wegen) wordt vaker
gestrooid dan op de B-routes. Er zijn ook wegen in ons dorp waar helemaal niet wordt gestrooid. Het gebied rond
’t Anker dat eigendom is van de gemeente en dat m.i.v. deze wintermaanden na een brief van de SVAE ingedeeld
is als B-route is uiteraard kandidaat om aan de pilot mee te doen, maar wellicht zijn er andere locaties in ons dorp
die daarvoor in aanmerking komen. Suggesties zijn van harte welkom.

N.a.v. de goedgekeurde motie in juni 2017 kreeg PBET begin december een mailtje van de gemeente met het
aanbod om mee te doen aan zo’n pilot. Hoewel het mailtje nogal wat vragen opriep heeft PBET zich na overleg
met de SVAE en de Adviseur Openbare Ruimte van de gemeente aangemeld voor de pilot. Toen PBET zich
aanmeldde, bleek Elsloo het tweede dorp dat interesse toonde.
Uit overleg met de gemeente begrepen wij dat het gaat om afsluitbare kisten, waar alleen de ‘dorpsbeheerder’ een
sleutel van krijgt en die op basis van een mailtje/telefoontje door de buitendienst wordt bijgevuld. Het organiseren
en begeleiden van een pilot kost voorbereidingstijd en de tijdlijnen die de gemeente zichzelf heeft opgelegd zijn
erg kort. Of de pilot daardoor deze winter nog door gaat moet nog blijken.
De eerste vorstperiode hebben wij inmiddels achter ons en het organiseren van een pilot is nou eenmaal meer dan
het bestellen van een zoutkist via de website van de Gamma en die zomaar ergens neer zetten. Plaatselijk Belang
Verenigingen vergaderen meestal maar één keer per maand en het al dan niet meedoen aan een pilot is een zaak
waar een bestuur eerst over wil vergaderen voor het een knoop doorhakt. Of Elsloo is uitgekozen om aan de pilot
mee te doen, zullen wij u via onze volgende bijdrage aan ‘t Else Blattien laten weten.
-Bewonersmutaties Elsloo 1
De afgelopen maanden hebben wij meerdere nieuwe dorpsbewoners in ons dorp mogen begroeten. Uiteraard is
Plaatselijk Belang in zijn nopjes met die ontwikkeling. Huizen in Elsloo zijn nog altijd aantrekkelijk ‘geprijsd’ ten
opzichte van woningen in de regio en de ligging van Elsloo t.o.v. het DFW en andere natuurgebieden is ideaal. Ons
hebben de afgelopen maanden berichten bereikt over plannen die er bij particulieren zijn om op de Kloosterheerd
te gaan bouwen. Plaatselijk Belang ziet dat als een positieve ontwikkeling en de beste garantie voor het behoud
van zaken als een eigen dorpshuis en een basisschool in Elsloo.
Hoewel onze gemeente vooral inzet op vergroting van de bestaande grotere woonkernen zijn er gelukkig nog altijd
woningzoekenden die kiezen voor de ‘charmes’ van een klein dorp. Omdat de gemeente om begrijpelijke privacy
redenen geen informatie verstrekt over nieuwe bewoners van leegstaande/verkochte woningen zijn wij afhankelijk
van info die ons vaak min of meer toevallig ter ore komt. Een van onze tipgevers is ‘dorpspostbode’ Elly Rosema.
Al Elly ziet dat een leegstaande woning weer bewoond wordt, gooit zij een welkomstbriefje namens PBET in de bus
en geeft dat aan PBET door. Nieuwe inwoners van ons dorp krijgen daarna een bezoekje en een
welkomstbloemetje van een bestuurslid van PB.
-Bewonersmutaties Elsloo 2
Herkent u de volgende zin? Na heel veel jaren met veel plezier in Elsloo te hebben gewoond zijn we vorige maand
verhuisd naar ………………… en daarom zeggen wij hierbij alle lidmaatschappen van verenigingen en donaties op.
Bedankt voor de mooie tijd die wij in Elsloo hebben gewoond. Was getekend:…… Naast het persoonlijk afscheid
nemen van vrienden en bekenden bij een verhuizing naar elders volstaan dorpsbewoners vaak met deze volzin in
‘t Else Blattien om hun lidmaatschappen en donateurschappen van dorpsverenigingen te beëindigen. In de praktijk
gaat zoiets ook meestal wel goed. Die gewoonte komt nog uit de tijd dat inwoners lid waren van bijna alle clubs in
het dorp. De meeste secretarissen van de clubs zullen geabonneerd zijn op het EB en verwerken dit soort
meldingen uit zichzelf in hun verenigingsadministratie.
Toch is zo’n berichtje in ‘t Else Blattien geen garantie dat de melding door alle verenigingssecretarissen goed
verwerkt wordt. Wie lid wordt van een club en daar op een gegeven moment weer mee wil stoppen, omdat hij
gaat verhuizen (of om een andere reden) doet er goed aan om dat lidmaatschap ook persoonlijk op te zeggen bij
die club. Neem daarom bij verhuizing naar elders zelf even rechtstreeks contact op met het secretariaat en
voorkom verwarring en misverstanden. Een belletje of mailtje naar de betreffende club is toch niet te veel
gevraagd?
-Hein Mader beelden
Inmiddels staan er op drie plaatsen in ons dorp Hein Mader beelden. In ’t Anker staat een binnenbeeld en op de
Horstlaan en in Tronde staan twee buitenbeelden. N.a.v. opmerkingen van dorpsbewoners over die beelden willen
wij u er graag op wijzen dat PBET geen enkele bemoeienis heeft gehad met de aanschaf van die beelden. Het
binnenbeeld is geplaatst in overleg met de SVAE, het beeld op de Horstlaan is er gekomen op verzoek van
Buurtvereniging Eiken-Horst-Laan zelf en het beeld in Tronde is een eigen initiatief van de gemeente
Ooststellingwerf. Wat vindt u van de beelden? Mooi, of juist niet? Het blijft een lastig punt bij het plaatsen van
kunst in de openbare ruimte. Over smaak valt nou eenmaal niet te twisten.
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