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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. 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.
-de gemeentelijke subsidieregeling maatschappelijke activiteiten
Voor 2013 is door de gemeente Ooststellingwerf aan Elsloo een subsidiebedrag van 1.627,toegekend. De hoogte van dat bedrag is per dorp verschillend en hangt af van het aantal inwoners.
Doel van de regeling is de sociale en maatschappelijke participatie in de dorpen te stimuleren en
daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Plaatselijk Belang is belast met de toekenning van de
subsidie aan de verenigingen en andere initiatiefnemers van activiteiten en doet dat op basis van
een eigen subsidiereglement. Een toelichting op de regeling, het subsidiereglement en het
aanvraagformulier staan op de dorpswebsite.
-onderwijsbijeenkomst in Makkinga
Op dinsdag 8 januari organiseerde de gemeente de eerste van 4 voorlichtingsavonden over 'De
scholen van (over)morgen'. In dorpshuis 't Trefpuntien in Makkinga kwamen daarvoor
geïnteresseerden uit het gebied tussen Tjonger en Lende (Langedijke, Elsloo, Oldeberkoop,
Nijeberkoop en Makkinga) bij elkaar. De avonden worden mede op verzoek van de Plaatselijk
Belangverenigingen uit de dorpen georganiseerd en moeten uiteindelijk leiden tot een sterke
toekomstvisie op het onderwijs. De avond in Makkinga zelf werd verzorgd door medewerkers van
onderzoeksbureau Stichting Scholenbouwmeester die aan de hand van veel voorbeelden uit de
provincie Groningen de problematiek van de scholen op het platteland toelichtten. Helaas was er
nog maar beperkt aandacht voor de situatie in onze eigen gemeente en in de dorpen van ons
gebied. Dat gebeurt in een later stadium gaf Wethouder van Esch in zijn slotwoord nog aan. Als er
ontwikkelingen zijn zullen wij u uiteraard informeren.
-ledenvergadering van Plaatselijk Belang 1
De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op woensdag
13 maart as. Elders In deze aflevering van het Else Blattien staat de agenda voor die vergadering.
De stukken die tijdens de agenda aan de orde komen zullen de komende weken in de digitale
boekenkast van onze dorpswebsite worden opgenomen. Een van die stukken is de dorpsagenda
2013, die een aantal punten bevat waar Plaatselijk Belang zich dit jaar voor wil inzetten.
-ledenvergadering van Plaatselijk Belang 2
Tijdens de ledenvergadering van 13 maart komt ook de invulling van een tweetal
bestuursvacatures aan de orde. Zowel onze voorzitter Annemarijke Smit, als penningmeester Mia
Rooks hebben aangegeven tijdens de ALV hun functie neer te zullen leggen. Annemarijke heeft er
dan zes bestuursjaren opzitten en Mia vijf. Al enige tijd is het bestuur van Plaatselijk Belang op
zoek naar vervangers. Er is in het hele dorp geflyerd en in de kenniskring van onze bestuursleden
zijn mensen gepolst. Het heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Hopelijk staan er voor de
ledenvergadering mensen op die de uitdaging van een bestuursfunctie binnen Plaatselijk Belang
aan durven. De verantwoordelijkheid voor de aanvulling van het bestuur van Plaatselijk Belang is
uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van het zittende bestuur alleen.

-Elsloo groen en duurzaam dorp.
De ontwikkelingen m.b.t. het verduurzamen van onze samenleving gaan in hoog tempo. Op
allerlei plaatsen verschijnen er windmolens en op steeds meer daken worden zonnepanelen
geplaatst. Allemaal ontwikkelingen waar ook Elsloo als dorp mee te maken heeft of krijgt. Enige
tijd geleden werd Plaatselijk Belang Elsloo bijvoorbeeld benaderd door de Stifting Doarpsmune
Reduzum met de vraag of wij interesse hadden in en mee wilden praten over een project waarbij
dorpen een eigen windmolen realiseren. Reduzum is een dorp in Friesland dat in 1994 in eigen
beheer een windmolen bouwde en daardoor een kennisvoorsprong op dit gebied heeft. Wat moet
Plaatselijk Belang Elsloo met zo'n vraag ? Wij hebben positief op het aanbod gereageerd. Ook
Makkinga heeft zo'n kennisvoorsprong. Al enkele jaren is Slim Makkinga in het dorp actief en
organiseert en stimuleert projecten om van Makkinga een groener, duurzamer en energiebewuster
dorp te maken. Vorig jaar werd in Makkinga bijvoorbeeld energiecorporatie de Eendracht
opgericht, de zelfbouwweekenden van zonnepanelen zijn landelijk bekend en met een eigen
dorpstuinderij en een granberryteelt project stimuleert Makkinga de lokale handel.
Kunnen wij van al die voorbeelden iets leren ? Vorig jaar namen de leden van Plaatselijk Belang
dorpsvisie 'Ni'je paeden Else' aan. Daarin staat het voornemen om van Elsloo een groen
woondorp te maken. Het project Elsloo-Tronde groen dorp tussen Tjonger en Lende sluit daar
goed op aan, maar ook duurzaamheidsactiviteiten passen goed bij onze dorpsvisie. Plaatselijk
Belang heeft Erik Schrauwen van SLIM Makkinga uitgenodigd om ons na de pauze van de
ledenvergadering op 13 maart aanstaande iets te vertellen over de activiteiten van SLIM Makkinga.
Hopelijk zal Eric ons die avond ook advies kunnen geven over de manier waarop wij van Elsloo
een groener en duurzamer dorp kunnen maken, exact zoals wij dat vorig jaar als dorp in onze
dorpsvisie hebben afgesproken.
-fietspad Kloosterweg 1
Naast de overwegend positieve reacties over de aanleg van het nieuwe fietspad langs de
Kloosterweg zijn er ook enkele kritische opmerkingen. Het gaat daarbij vooral over de plaatsen
waar het fietspad aansluit op de Kloosterweg. Die punten zijn op dit moment onoverzichtelijk en
gevaarlijk. Een ander kritiekpunt is de afwatering van het pad op enkele plaatsen. Plaatselijk
Belang heeft die punten inmiddels bij de gemeente aangekaart. Definitieve verkeersmaatregelen
zullen worden genomen na goedkeuring van het bestemmingsplan Kloosterweg en de daarmee
samenhangende verplaatsing van de bebouwde kom grens van het dorp. De aansluiting van het
fietspad op de Kloosterweg zal worden aangepast en in de Kloosterweg zelf komt voor de
bebouwde kom van het dorp ook nog een drempel. Vooruitlopend op deze aanpassingen zal de
gemeente op korte termijn een aantal tijdelijke noodmaatregelen nemen om iets aan de huidige
situatie te doen.
-fietspad Kloosterweg 2
Het nieuwe fietspad langs de Kloosterweg wordt op vrijdag 19 april 2013 door gedeputeerde
Kramer van provincie Friesland officieel geopend. Het wordt een feestelijke bijeenkomst waar ook
de leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool een bijdrage aan gaan leveren. Op korte termijn
overlegt Plaatselijk Belang met de Dienst Landelijk Gebied.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

