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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.

-Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Op de agenda van de op 13 maart te houden Algemene Ledenvergadering staat als punt 10 de
bestuursverkiezing. Tijdens die vergadering treden voorzitter Annemarijke Smit en
penningmeester Mia Rooks af. Zij hebben er dan respectievelijk 6 en 5 jaar als bestuurslid op
zitten. Al langere tijd probeert het bestuur van PB de ontstane vacatures in te vullen. Dat is tot
nu toe maar gedeeltelijk gelukt. Willemien de Boer van de Hoofdweg heeft zich tot nu toe als
enige kandidaat gesteld. Persoonlijke benadering, oproepen in 't Else Blattien en een huis aan
huis flyeractie door het hele dorp hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het bestuur
van Plaatselijk Belang doet hierbij een dringende oproep aan inwoners van ons dorp om zich
als kandidaat bestuurslid te melden.
-Netwerk duurzame dorpen
Medio vorig jaar heeft Elsloo zich aangesloten bij het netwerk duurzame dorpen. Het Netwerk
Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die samen werken aan een duurzame
toekomst. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen de dorpen en biedt via een internet
platform de mogelijkheid om kennis en ideeën te delen. Elsloo zelf heeft de bij het netwerk
aangesloten dorpen nog niet zoveel te bieden. Wij zijn vooral op zoek naar ideeën en
inspiratie. Op de website van het Netwerk Duurzame Dorpen staan links naar een aantal
filmpjes op You Tube met voorbeelden en adviezen hoe je van jouw dorp een duurzaam dorp
maakt.
-Officiële opening fietspad langs de Kloosterweg.
De datum waarop het fietspad langs de Kloosterweg officieel in gebruik zal worden genomen is
op vrijdag 12 april as. De opening zal officieel worden verricht door gedeputeerde Kramer van
de Provincie Friesland. De leerlingen van de K.F. Dijkstraschool zullen aan die plechtigheid een
feestelijk tintje geven.
-Voorlichtingsavond deelnemers dorpen in het groen
Op dinsdag 5 februari kwamen de deelnemers aan het project Dorpen in het groen bij elkaar in
't Elser Praothuus voor een voorlichtingsavond met info van Landschapsbeheer Friesland en de
mogelijkheid over de ingevulde bestellijsten. Verder zijn alle deelnemers aan het project
uitgenodigd voor een ééndaagse cursus "onderhoud van landschapselementen" in maart. Om
inspiratie op te doen voor de verdere inrichting van erf of tuin kunnen deelnemers aan dorpen
in het groen ook meedoen aan een excursie per bus langs mooie erven in Zuidoost Friesland
in mei 2013. Zaterdag 23 maart as wordt de gezamenlijke plantdag georganiseerd waarop de
bestellingen worden afgeleverd en bewoners elkaar helpen om de bestelde bomen en struiken
te planten.

-Grutsk
In 2012 verscheen Grutsk op 'e Romte. Grutsk is een door de provincie Friesland geschreven
document waarin een overzichtelijke inventarisatie is gemaakt van landschappelijke en
cultuurhistorische structuren met provinciaal belang. De provincie is daarbij onderverdeeld in
gebieden. Elsloo hoort tot het gebied de Zuidelijke Wouden. Een goede inventarisatie is
belangrijk, maar hoe verder ? Op 7 februari 2013 was er een regiobijeenkomst over Grutsk.
Het herstel van de landschapselementen die horen bij het essenlandschap in Tronde in
combinatie met aanpassingen in het ontoegankelijke en daardoor weinig aantrekkelijke
robiniabos bij Tronde kreeg bijv. veel aandacht. Voor geïnteresseerden is een inkijkexemplaar
van het document beschikbaar bij het secretariaat van Plaatselijk Belang.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

