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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) 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 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.
1. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang.
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal dit jaar worden gehouden op
woensdag 12 maart. Elders in deze aflevering van het EB staat een verkorte agenda van deze
ALV. De uitgebreide agenda zal worden gepubliceerd in het EB van maart. De eerste
vergaderstukken voor de ALV staan inmiddels in de digitale boekenkast van de dorpswebsite
op de plank ALV. Tijdens agendapunt 'speerpunten uit de dorpsagenda’ zal het bestuur van PB
een toelichting geven op onze dorpsagenda voor 2014 die tijdens onze bestuursvergadering
van januari werd vastgesteld. Tijdens de ALV treedt bestuurslid Herman Winters af. Herman
heeft er dan vijf jaar als bestuurslid op zitten en is niet herkiesbaar. Inmiddels hebben wij
meerdere kandidaten persoonlijk benaderd. Tot concrete toezeggingen hebben onze
inspanningen nog niet geleid. Wellicht wilt u de komende jaren zelf een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid van ons dorp via een bestuursfunctie in Plaatselijk Belang? Meldt u dan aan
voor een kennismakingsgesprek met één van onze bestuursleden. Na het officiële gedeelte van
de ALV zal Corné Joziasse, boswachter van Staatsbosbeheer, een presentatie verzorgen en
daarbij iets vertellen over Staatsbosbeheer en de recente ontwikkelingen rond het
Canadameer.
2. De toestand van de wegen in en om ons dorp.
-Frankenaweg
Tijdens de dorpsmonitor in ’t Anker in november werden wij door een van de bewoners
gewezen op de slechte kwaliteit van het wegdek van de Frankenaweg. PB heeft dat aangekaart
bij de gemeente. In januari bracht een ambtenaar een bezoekje aan Elsloo om polshoogte te
nemen. Met twee bestuursleden hebben wij de ‘plek des onheils’ samen met de ambtenaar
bezocht en de situatie toegelicht. Tijdens die inspectie hebben wij ook gewezen op de kwaliteit
van de bestrating van de Iekenlaene, de lelijke metalen hekken en de tijdens de dorpsmonitor
genoemde suggestie om van het kruispunt van de Iekenlaene en de Butenweg een kindveilige
fiets- en voetgangers oversteekplaats over de Butenweg te maken.
-Verwersweg
Een andere weg waar klachten over zijn is de Verwersweg die loopt vanaf de Melkfabriek in
Zuid naar Zorgvlied. De weg ligt weliswaar buiten ons dorp, maar wordt als toegangsweg naar
Elsloo veel gebruikt. Al jaren vraagt Plaatselijk Belang ZWO (Zorgvlied, Wateren, Oude Willem)
aandacht voor deze, vooral voor die dorpen, belangrijke verbindingsweg. Het liefst zou PB
ZWO ook een apart fietspad langs de Verwersweg aangelegd willen zien. PB ZWO heeft ons
schriftelijk om steun voor hun initiatieven gevraagd. In onze bestuursvergadering van januari
hebben wij die steun toegezegd. Wij wachten de voorstellen van PB ZWO af.

3. Abonnement gemeentepagina en andere info
Wie informatie over raadsbesluiten of de gemeentepagina rechtstreeks in zijn mailbox wil
ontvangen kan zich daar sinds kort voor opgeven bij de gemeente. Dat kan eenvoudig via een
mailtje naar de afdeling Communicatie. Uiteraard heeft Plaatselijk Belang zo’n abonnement en
gebruikt de voor ons dorp relevante info als kopij voor onze dorpswebsite en onze bijdrage aan
het EB. De ontwikkelingen gaan snel. De tijd lijkt niet zo ver meer weg dat iedereen via zijn
eigen DigiD op ‘Mijn Overheid’ zijn eigen gemeentelijke informatiepakket samen kan stellen.

4. Leefbaarheid en inwonersaantallen.
In december 2013 publiceerde de gemeente een aantal kengetallen over de dorpen en dus ook
over Elsloo. Een door de gemeente in het najaar georganiseerde leefbaarheid enquête leverde
een 7,5 op voor de leefbaarheid van ons dorp tegenover een gemeentelijk cijfer van 7,7. Het
cijfer van Elsloo werd daarbij positief beïnvloed door de vorig jaar geopende tennisbaan. Wij
zitten dus aan de lage kant als het om leefbaarheid gaat. In januari publiceerde de Nieuwe
Ooststellingwerver, nog voor de gemeente er zelf met één woord aandacht aan had besteed,
cijfers over de bevolkingsaantallen van de dorpen. Het aantal inwoners van Elsloo is in een
jaar teruggelopen van 600 naar 589. Of en hoe de cijfers van bewonersaantallen en
leefbaarheid elkaar beïnvloeden is lastig te zeggen. Vertrekken mensen naar elders omdat de
leefbaarheid in een dorp minder wordt? In ieder geval kunnen wij aan de leefbaarheid van het
dorp zelf ook iets doen. Na een ambtelijke analyse zullen de uitkomsten van het rapport
samen met een plan van aanpak om de leefbaarheid in onze gemeente verder te verbeteren in
de commissie Welzijn worden besproken. Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat.

5. dorpswebsite Elsloo
-Chronologisch jaaroverzicht 2013
In 2014 plaatste PB zo’n 200 nieuwsberichten op onze dorpswebsite. Al die nieuwsberichten
hadden op de een of andere manier iets met ons dorp te maken. Van die berichten heeft
Plaatselijk Belang een jaaroverzicht 2013 gemaakt dat is opgebouwd uit 12 maanden met van
iedere maand een karakteristieke foto. Ga voor het overzicht naar onze dorpswebsite en bekijk
daar jaaroverzicht 2013.
-Historische foto’s
Van Egbert van der Heide uit Diemen, oud-inwoner van Elsloo, kreeg Plaatselijk Belang in
januari 2014 enkele historische foto’s van ons dorp toegemaild. De plaatjes zullen bij de wat
oudere inwoners van ons dorp bekend voorkomen. Enkele foto’s zijn inmiddels op onze
dorpswebsite gepubliceerd. Inmiddels is het fotomateriaal en de bijbehorende documentatie
overgedragen aan de Archiefcommissie, de historische vereniging Elsloo.
-Dorpsagenda 2014
Tijdens de bestuursvergadering in januari heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de
Dorpsagenda 2014 vastgesteld. De Dorpsagenda is een overzicht van zaken waar Plaatselijk
Belang dit jaar aandacht aan wil besteden. De dorpsagenda 2014 kunt u terug vinden in de
boekenkast op de plank ‘dorpsvisie’. Basis voor de dorpsagenda 2014 is de in 2011
vastgestelde dorpsvisie Ni'je Paeden Else. Bij het vaststellen van de dorpsagenda 2014 is o.a.
gebruik gemaakt van onze Dorpsagenda 2013, de dorpsschouw en een buurtenmonitor.
Uiteraard zijn er ook een aantal zaken verwerkt die het afgelopen jaar regionale aandacht
kregen.

6. bewonersavond vaststelling bestemmingsplan buitengebied.
Al enkele maanden is de gemeente bezig met het vervaardigen van een nieuw
Bestemmingsplan Buitengebied. Van het proces wil de gemeente een ‘interactief’ project
maken en burgers zoveel mogelijk betrekken bij de samenstelling. Dat gebeurt o.a. via een
projectwebsite, een klankbordgroep en voorlichtingsavonden. Dat is een goede zaak, hoewel
het samenstellen van een bestemmingsplan een lastige materie is en specialistenwerk. Aan de
ene kant wil je geen keurslijf als het om nieuwe initiatieven gaat, aan de andere kant wil je
geen situatie waarin iedereen maar zijn gang kan gaan. De boodschap die de bezoekers aan de
ambtenaren na een voorlichtingsavond in Appelscha mee gaven was om het nieuwe
bestemmingsplan niet te beperkend te maken. Inzetten dus op ‘ja mits’ en niet op ‘nee, tenzij’.
De voorlichtingsavond in Appelscha werd door twee bestuursleden van Plaatselijk Belang
bezocht, waarbij voor ons duidelijk was dat de gemeente nog duidelijk moet groeien in haar rol
van ‘interactief gesprekspartner’.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

