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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.
-Algemene ledenvergadering 1.
Op 13 maart kwamen de leden van PB bij elkaar voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Zowel voorzitter Annemarijke Smit als penningmeester Mia Rooks trad tijdens deze vergadering af.
Annemarijke had vorig jaar al af willen treden, maar verlengde haar 'voorzitterscontract' met een
jaar om een bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van de viering van het honderdjarig
bestaan van PB. Voor Mia zat de reguliere bestuurstermijn van vijf jaar er op. Voor beiden was er
een afscheidspresentje en dankwoorden voor hun inzet voor PB. Alle pogingen van het bestuur
van PB om vervangers te vinden hadden maar één reactie opgeleverd. Wilmien de Boer van de
Hoofdweg was door het bestuur van PB bereid gevonden om één van de opengevallen plaatsen in
te nemen. Tijdens de behandeling van het agendapunt bood ook Hiltsje Jongsma van de
Portingaweg zich aan als bestuurslid. Daarmee is het bestuur weer op sterkte. Toch zoekt
Plaatselijk Belang nog meer versterking. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een bestuur
van zeven leden. Dat biedt de mogelijkheid om aan een aantal specifieke onderwerpen
(woningbouw, duurzaamheid, melkfabriek en onderwijs) de komende jaren de aandacht te geven
die deze thema's ook verdienen. Wilt u iets bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp meldt u
aan !
-Algemene ledenvergadering 2.
Naast de bestuursverkiezing en een aantal reguliere agendapunten kwam ook de situatie rond de
oude melkfabriek aan de orde. PB vindt die situatie ongewenst. Door middel van een brief aan alle
fracties hebben wij de partijen gevraagd de toekomst van de melkfabriek inzet te maken van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en PB hoopt met de brief de situatie rond de melkfabriek uit
een impasse te halen. Als alle politieke partijen de melkfabriek op hun verkiezingsagenda voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zetten, hoeven de coalitieonderhandelingen daar in ieder
geval niet op stuk te lopen. Ook aan de dorpsagenda 2014 werd aandacht besteed. Voorzitter
Annemarijke Smit presenteerde een lijstje met speerpunten uit de dorpsagenda van 2014. Het
volledige lijstje heeft een tijdje op de website gestaan, maar staat ter info ook nog een keer elders
in dit nummer van het EB.
-Algemene ledenvergadering 3
Na de pauze verzorgde Eric Schrauwen van de Stichting Slim Makkinga een presentatie. Slim
Makkinga heeft in het eigen dorp een aantal projecten opgezet om van Makkinga een groener,
duurzamer en energiebewuster dorp te maken. (energiecorporatie de Eendracht, zelfbouwweekenden van zonnepanelen, een eigen dorpstuinderij en een granberryteelt project). Met het
initiatief om Eric uit te nodigen hoopt het bestuur van PB dorpsbewoners op het spoor van
duurzaamheidactiviteiten in ons eigen dorp te zetten. Daar waar mogelijk wil PB initiatiefnemers
steunen. Uit het verhaal van Eric bleek maar weer eens hoe belangrijk het is dat initiatieven uit het
dorp zelf komen en hoe belangrijk draagvlak binnen het eigen dorp is. Zelfs het hardop denken
over mogelijke ideeën en plannen is daarbij belangrijk ! Als dank voor de verzorgde presentatie
overhandigde voorzitter Annemarijke Smit spreker Eric een attentie. (een echt streekproduct:
Maallust bier uit Veenhuizen ook te koop bij Zorgboerderij de Stobbepoele)

-Nieuwbouw en fietspad.
In oktober 2012 organiseerde de gemeente in 't Anker een voorlichtingsavond voor
geïnteresseerden over het bouwplan Kloosterweg. De opmerkingen van de tijdens die avond
aanwezige dorpsbewoners zijn verwerkt in een zogenaamde nota van inspraak en vooroverleg.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft inmiddels de status van concept
bestemmingsplan. Zowel de nota van inspraak en vooroverleg als het concept bestemmingsplan
liggen op dit moment ter inzage in het gemeentehuis. Voor het definitieve bestemmingsplan in de
gemeenteraad kan worden behandeld moet er eerst nog een nota van zienswijzen worden
geschreven. Pas nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd (streefdatum
juni 2013) kan met het bouwrijp maken van de grond en de kaveluitgifte worden begonnen. Hoe
lang het nog duurt voor er echt gebouwd gaat worden is daarom een open vraag.
Vlak voor de bebouwde kom grens van ons dorp eindigt het nieuwe fietspad langs de Kloosterweg
en moeten fietsers voor het laatste stuk gebruik maken van de Kloosterweg zelf tot zij in Elsloo
zijn. De aansluiting is gevaarlijk en is dat naar de mening van PB ook na het aanbrengen van
enkele noodvoorzieningen nog steeds. Wij hebben de gemeente daar schriftelijk op gewezen. PB
heeft er begrip voor dat de gemeente geen kostbare voorzieningen aanbrengt op een plaats die
binnen afzienbare tijd toch weer op de schop moet. Enkele concrete snelheidsverlagende
maatregelen (bijv. verkeerdrempels) aan de rand van ons dorp,voordat er ernstige ongelukken
gebeuren, vindt PB echter noodzaak. Alleen maar enkele verkeersborden zijn niet effectief
genoeg.
-Wandelen in en om Elsloo.
Jaren geleden ontvingen nieuwe bewoners van ons dorp een brochure Wegwijs in Elsloo.
Het boekwerkje was een uitgave van Plaatselijk Belang en bevatte info over het dorp, zoals de
beschrijving van een aantal bezienswaardigheden, een lijst met verenigingssecretariaten en zelfs
de tekst van het lied Elsloo mijn Dierbaar dorpje. Verder waren er in de brochure ook twee
wandelingen opgenomen in de omgeving van het dorp. De brochure wordt al langere tijd niet meer
uitgereikt aan nieuwe bewoners. PB heeft als onderdeel van het projectplan Elsloo Tnonde Groen
Dorp twee wandelingen uit de oude brochure geactualiseerd en er een nieuwe rondwandeling door
het centrum van het dorp aan toegevoegd. Alle wandelingen hebben 't Anker als begin- en
eindpunt en staan op de pagina 'Welkom' van de dorpswebsite. De wandelingen zijn ook
beschikbaar gesteld aan Tourist Info Drente die ze op korte termijn in een regionaal wandelpakket
zal opnemen en publiceren.
-Bomen in de Eikenhorst
Langs de Eikenhorst staan een aantal imposante eikenbomen. De imposante bomen geven de
Eikenhorst een eigen gezicht maar er zijn ook nadelen. De bomen nemen veel licht weg, zorgen
met hun blad en eikels voor overlast, zorgen voor worteldruk op de trottoirs en onttrekken veel
vocht aan de bodem. Verder zit er nogal wat dood hout in. Gelukkig is de eikenprocessierups nog
niet gesignaleerd op de Eikenhorst. De bewoners van de Eikenhorst hebben de afgelopen
maanden contact gezocht met de gemeente over deze ongewenste situatie. Die contacten hebben
geleid tot een gesprek op 12 maart jl. met de gemeente bij een van de bewoners thuis. Bij dat
gesprek was PB als toehoorder aanwezig.
De gemeente had zich goed voorbereid op het gesprek en de betreffende bomen stuk voor stuk
geïnspecteerd. Die inventarisatie leidde tot een duidelijk en overzichtelijk voorstel. Een aantal
bomen zal worden gekapt en de stobben zullen worden weggefreesd. Op sommige plaatsen zullen
nieuwe eiken worden geplant, maar zodanig dat de afstand tussen de bomen groter wordt dan nu.
Uitvoering van de werkzaamheden zal in de loop van dit kalenderjaar plaatsvinden. De bewoners
van de Eikenhorst waren unaniem tevreden over de voorstellen van de gemeente.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

