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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 (staan ook op de website) Het formulier waarmee u dat kunt doen
staat ook op de website. Daarnaast staat er ook info over bijv. gemeentelijke
subsidieregelingen zoals de regeling ‘maatschappelijke activiteiten’ en de regeling
‘van onderop aan de slag’. Kortom: de moeite waard om een kijkje te nemen.
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
-Op woensdag 16 maart wordt in ’t Anker de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk
Belang gehouden. U komt toch ook? De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda van de ALV
stond al in het Else Blattien van februari 2016. De uitgebreide agenda staat ook in deze aflevering van
het EB. Van meerdere leden ontvingen wij het verzoek er een ‘korte’ vergadering van te maken. Dat
gaan wij proberen.
-De vergaderstukken staan in de boekenkast van onze dorpswebsite op de plank ALV. Dat zijn de
notulen van de ALV van 2015, het jaarverslag van de secretaris en het financieel overzicht van de
penningmeester. Het niet op grote schaal uitprinten van de vergaderstukken betekent minder
drukkosten en meer dorpsduurzaamheid. De vergaderstukken worden tijdens de ALV op de beamer
getoond.
-Leden van Plaatselijk Belang die niet zelf in staat zijn de documenten van onze website te downloaden
en uit te printen kunnen een setje vergaderdocumenten telefonisch bestellen bij het Secretariaat.
(0561-850870)
-Tijdens de ALV treedt bestuurslid Rob Smolders af i.v.m. zijn verhuizing naar Ter Kapele. Voor zijn
bijdrage aan PB zijn wij Rob dank verschuldigd. Het bestuur stelt als vervanger en als nieuw
bestuurslid mw. Thea ter Veld voor. Secretaris A. Oudshoorn is aftredend en herkiesbaar. Als nieuw
bestuurslid stelt Plaatselijk Belang verder de heer Paul de Bruijn voor. Beide kandidaat-bestuursleden
wonen al langere tijd in Elsloo, zijn op meerdere terreinen in ons dorp actief en zullen zich tijdens de
ALV kort aan u voorstellen. Door hun benoeming komt het aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang
op zeven.
-Na de ALV en een korte pauze verzorgt ons lid Peter Brunsmann een presentatie over een
spectaculaire reddingsactie tijdens een bijzondere reis van een eskader van de Koninklijke Marine
midden op de Atlantische Oceaan.
Uitbreiding bloedprikken in Makkinga.
Om bloed te laten prikken voor laboratoriumonderzoek gaan de meeste inwoners van ons dorp naar de
huisartsenpraktijk Breuking in Makkinga. Dat is een van de plaatsen in onze regio waar dat kan.
Bloedprikken doet de huisarts niet zelf, maar wordt verzorgd door medewerksters van het HAL
(huisartsenlaboratorium) Tot enige weken geleden kon er uitsluitend op vrijdagochtend in Makkinga
bloed worden afgenomen. De ervaringen van het laatste half jaar was dat het steeds drukker werd.
Wachttijden van een half uur waren geen uitzondering.
Plaatselijk Belang Elsloo heeft overlegd met dr. Breuking. Ook voor hem waren de wachttijden een
ergernis, maar hij kon daar verder zelf niets aan doen, behalve dan melding maken van de situatie bij

het HAL. In overleg met dr. Breuking en het bestuur de SVAE hebben wij het HAL via een brief
gevraagd een prikpost te openen in ons eigen Elser Praothuus. Dat leek ons een ideale ruimte. Lekker
dichtbij en minimaal gebruik van auto’s.
Ons verzoek werd helaas door het HAL afgewezen. Wel werd het aantal keren dat je in Makkinga bloed
kan laten prikken verhoogd van 1 tot 2 keer per week. (woensdag en vrijdag) Dat was niet precies wat
wij voor ogen hadden, maar wel een verbetering.

Overleg met ambtenaren
In januari overlegde het bestuur van Plaatselijk Belang met een van de beleidsmedewerkers van de
Gemeente Ooststellingwerf over verkeerszaken. Uiteraard kwam daarbij onze wens inzake een
‘verkeersveiliger dorp’ ter sprake. Wij voerden het gesprek aan de hand van een door ons bestuurslid
Hiltsje Jongsma gemaakt schets. Die schets is in kleur. Daarom heeft het afdrukken in het Else Blattien
geen zin. Hij staat wel op onze dorpswebsite. Onze wensen zijn snelheidsmatiging op het hele traject
van Elsloo-Zuid tot Tronde, het verplaatsen van de komgrenzen en overal binnen de bebouwde kom
duidelijk aangegeven maximumsnelheden van 30 of 50 kilometer. Ook dringen wij aan op handhaving.
Maximumsnelheden zonder controle heeft naar onze mening geen enkele zin. Het moet allemaal
bijdragen aan het verkeersveiliger maken van ons dorp voor alle inwoners.
In februari was dorpencoördinator Marten Tel te gast bij onze bestuursvergadering. Voor de
vergadering hadden wij onze onderwerpen op een lijstje gezet en ter voorbereiding naar hem
opgestuurd. Op het lijstje stond o.a. de kavelverkoop aan de Kloosterheerd, het parkeerterrein achter
’t Anker, de kwaliteit van de Iekenlaene, de stagnerende ontwikkeling inz. de aanleg van een
glasvezelkabelnet, de mobiele telefoonverbinding, de ontwikkelingen m.b.t. de melkfabriek en nog een
stuk of vijf andere punten. Het gespreksverslag hebben we inmiddels toegestuurd aan het College van
B&W en aan de raadsleden van alle politieke partijen.
Flexibel maaien
Eind januari ontving Plaatselijk Belang een brief van de Gemeente over het flexibiliseren van het
maaibeleid. In de brief vroeg de Gemeente om met voorstellen te komen over het flexibelere maaien.
De term ‘flexibel’ maaien is voor ons niet helemaal duidelijk. Wordt er dan vaker gemaaid? Wij zien
flexibel maaien als het maaien met wisselende intervallen, maar misschien heeft de Gemeente een
andere mening. Meer aandacht voor het groen lijkt ons uiteraard een prima zaak. Wij hebben de
Gemeente om een toelichting gevraagd. In ons antwoord hebben wij de Gemeente wel gevraagd om
meer aandacht te besteden aan de overgangen van berm en weg/fietspad en daar i.v.m. de veiligheid
een standaard strook regelmatig te maaien. Een tweede punt in de brief van de Gemeente is o.i. wel
een duidelijke verbetering. Het zgn. 100 uren budget van Caparis mag m.i.v. dit jaar ook besteed
worden aan ‘reguliere’ zaken. Dat budget was tot nu toe slechts beschikbaar voor bijzondere eenmalige
klussen. Een goede zaak vinden wij.
Robiniabos op de zuidelijke es bij Tronde.
In juli 2015 schreef de Werkgroep de Es van Tronde een advies over de situatie m.b.t. het zgn.
robiniabos op de esgronden bij Tronde. Plaatselijk Belang zou het essengebied graag in zijn oude
luister hersteld willen zien. Dat zou mooi kunnen in combinatie met het herstel van de bovenloop van
de Linde. Daarvoor moet het robiniabos op de esgronden verdwijnen. Het rapport werd op locatie o.a.
overhandigd aan wethouder Derks. Daarna werd het stil. Doodstil. In februari hebben twee
bestuursleden van Plaatselijk Belang overlegd met enkele, naar ons idee deskundige en betrokken
bewoners, van het essengebied rond Tronde. In dat gesprek werden wij gewezen op het feit dat
wachten met het kappen/rooien van het robiniabos ten koste gaat van de kwaliteit van de eeuwenoude
houtwallen. Verstikking van de houtwallen dreigt en dat zou dood zonde zijn. In een brief aan het
College van B&W hebben wij gevraagd actie te ondernemen om deze ‘landschappelijke weeffout’ te
herstellen voor het echt te laat is.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

