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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. Het
formulier waarmee u dat kunt doen staat ook op de website. Daar staat ook info over bijv.
gemeentelijke subsidieregelingen zoals de regeling ‘maatschappelijke activiteiten’, de regeling ‘van
onderop aan de slag’ en over het verenigingsleven waar het dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard
om een kijkje te nemen.
-Terugblik Algemene Leden Vergadering
In onze bestuursvergadering van april 2017 heeft PB teruggekeken op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van
29 maart. Wij deden dat aan de hand van de notulen van die vergadering, die inmiddels ook op onze eigen
dorpswebsite staan. Het bestuur van PB heeft die notulen goedgekeurd. Dat zegt nog niet zoveel. Het gaat er om
dat de leden die notulen goedkeuren. Dat gebeurt echter pas in 2018 tijdens de ALV in maart. Zo werkt dan nou
eenmaal bij verenigingen. De presentielijst telde slechts 27 handtekeningen. Blijkbaar werkt de bestaande formule
van de ledenvergadering niet goed meer, want de opkomst vonden wij teleurstellend. Suggesties welkom!
Punten die aan de orde kwamen tijdens de ALV waren o.a.
-de slechte mobiele bereikbaarheid van Elsloo (advies wethouder aan belanghebbenden: zelf actie ondernemen en
providers benaderen)
-glasvezelkabel in onze Gemeente (opmerking wethouder: de zaak is in behandeling bij Gemeente en Provincie)
-de situatie me betrekking tot het gebrek aan animo voor kavels op de Kloosterheerd. (toelichting van Wethouder
de Boer)
-de plannen van de Gemeente met de Butenweg (verbetering veiligheid op meerdere plaatsen in 2017)
-de subsidie aanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf voor een betere ‘aankleding’ van het dorp. (aanvraag door PB
ingediend)
-de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Plaatselijk Belang. Voor wat betreft het herschrijven van de
Statuten heeft PB toegezegd om dat binnen twee maanden na de ALV te doen. Dat blijkt om organisatorische
redenen niet haalbaar. Inmiddels is die datum vastgesteld op woensdag 28 juni 2017 in ’t Anker.
Een selectie van de vragen van leden tijdens de rondvraag:
-hoe lang is de periode van rechtsgeldigheid van de ooit door de notaris vastgestelde Statuten? (antwoord: geldig
tot er nieuwe Statuten zijn)
-bestaat er wel of geen geldig Huishoudelijk Reglement? (antwoord: er blijkt noch in het eigen archief van PB,
noch in het archief van de Archiefcommissie een gedateerd en ondertekend Huishoudelijk Reglement aanwezig te
zijn)
-wil het bestuur voor de vergadering inz. de statutenwijziging de papieren versies van de nieuwe én de oude
Statuten verspreiden. (antwoord: het bestuur zal zich, daar waar mogelijk houden aan de oude statuten. De
uitnodiging voor de ALV zal huis aan huis worden verspreid.)
-wanneer worden de vernielde toeristische aanwijsborden gerepareerd. (antwoord: door PB is subsidie
aangevraagd voor de vernieuwing van deze borden bij het Fonds Ooststellingwerf)
-hoe zit het met de gesprekken van het Bestuur met de Feestcommissie en de Archiefcommissie? (antwoord: die
zitten in de planning)
-zijn er plannen m.b.t. de realisatie van een afspreekpunt? (problematisch. Een advies aan PB: denk eens na over
de plaatsing van een afspreekpunt (overdekte schuil-, picknickplaats bij de Stobbepoele)
-Hoe is de situatie m.b.t. de verouderde dorpsplattegrond bij het bushokje? (antwoord: wordt z.s.m. verwijderd)
-Waarom staat de dorpsagenda 2017 niet op de agenda? (antwoord: is nog in behandeling, maar wordt met
ingang van 2018 vast agendapunt)
-Zijn er ontwikkelingen m.b.t. de ‘omgevingskwaliteit’ van het gebied rond de Linde bij Tronde? (Antwoord: niets
van bekend. PB vraagt zo veel mogelijk aandacht/zet zich in voor de verfraaiing van het gebied)
-Opmerking: de fietsverbinding tussen Elsloo en Oosterwolde is door reconstructie van de N381 verbeterd.
-Rechts heeft voorrang
In de twee vorige afleveringen hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de Gemeente om de Butenweg
verkeersveiliger te maken. De aanleg van een rotonde op de beruchte kruising zit er daarbij niet in, omdat de
politiek daar het geld niet voor beschikbaar stelt. De in 2017 te nemen maatregelen mogen op basis van de
Kaderbrief uit 2016 niet meer dan 70.000,- kosten.

Er komen maatregelen waarmee iets aan de veiligheid kan worden gedaan. De maximum snelheid gaat van 80
naar 60 kilometer en op alle drie gevaarlijke punten te weten bij ‘fietsenmaker Hulzinga’, ‘het beruchte kruispunt
BER’ en ‘Noord’ krijgt rechts voorrang. Wij zien de maatregelen niet als een 'oplossing van', maar meer als een
'bijdrage aan' de verbetering van de situatie. De werkzaamheden zullen in de loop van 2017 worden uitgevoerd.
Over de aanpassing van de voorrangsregeling op de Butenweg kreeg Plaatselijk Belang vorige maand een mail van
een bezorgde dorpsbewoonster van Appelscha. Zij wees ons op een vergelijkbare situatie in haar eigen dorp en
adviseerde ons om de aanpassing van de voorrangsregeling nog een keer in overweging te nemen. Letterlijk
schreef zij: ook hier in het dorp op de Vaart Zuidzijde heeft het plein bij de Aldi van rechts voorrang. De bestrating
is daar ook op aangepast, maar er wordt vaak geen voorrang verleend. Er is nu zelfs een bord bijgeplaatst, rechts
heeft voorrang, maar ook dat helpt niet.
Wij hebben het advies van de inwoonster ter harte genomen, maar Plaatselijk Belang is als het om besluitvorming
gaat geen partij. Hooguit adviseur! Bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn geen verkeersdeskundigen; maar wel
ervaringsexperts. We hebben de Gemeente geïnformeerd. Daar zitten de echte experts die over het ‘rechts heeft
voorrang principe’ op de Butenweg wat ons betreft maar een knoop door moeten hakken.
-Jaarvergadering SVAE
In april vergaderde het Algemene Bestuur van de SVAE. De SVAE is een voor ons dorp belangrijke ‘club’ omdat de
SVAE eigenaar is van ons dorpshuis/eetcafé ’t Anker. De SVAE is een stichting en stichtingen hoeven in
tegenstelling tot bijv. verenigingen geen jaarvergadering te houden. Toch doet de SVAE dat wel. Uiteraard bezocht
PB als één van de vaste (!) gebruikers die vergadering. De SVAE kan terugkijken op een goed jaar, zowel
organisatorisch als financieel. De investeringen in isolatiemaatregelen en zonnepanelen van de afgelopen jaren
brengen hun geld op en in 2016 kreeg het terras een flinke facelift. De kosten daarvan bleven voor de SVAE
beperkt, doordat Plaatselijk Belang als ‘fondsenwerver’ voor een flinke bijdrage zorgde (bijna 25.000,-) Verder kon
voorzitter Ruurd Slager de aanwezigen verrassen met de ontvangst van een legaat (erfenis) van een vorig jaar
overleden dorpsbewoner. Een gedeelte van dat bedrag zal worden gebruikt om de hypotheek die op ’t Anker zit af
te lossen. Voor onderhoudsklussen kan de SVAE, net als andere verenigingen in het dorp altijd een beroep doen
op de Maandag Ochtend Ploeg. Namens ‘het dorp’ heeft PB het dagelijks bestuur bedankt voor het vele
bestuurswerk om ons dorpshuis draaiende te houden en daarmee te investeren in het bezit van een eigen
dorpshuis en de leefbaarheid van Elsloo.
-kapwerkzaamheden rond Canadameer
Door een van onze leden is PB in april gewezen op het grote aantal met gele stippen gemerkte bomen rond het
Canadameer. Het gaat om bomen in bospercelen die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Van die kapplannen was
Plaatselijk Belang niet op de hoogte, maar bij navraag bij boswachter Corné Joziasse bleek het om reguliere
werkzaamheden te gaan om het bos aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Het kappen van bomen gaat
volgens Staatsbosbeheer niet ‘zomaar’ op willekeurige plaatsen, maar is uitvloeisel van een nauwkeurig opgesteld
beheerplan. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van het bos! De opbrengst van de houtverkoop is uiteraard
ook een factor, maar volgens boswachter Corné Joziasse zeker niet de belangrijkste. Via een telefoontje heeft hij
geprobeerd ons lid gerust te stellen over de situatie. Voor geïnteresseerden in wat er allemaal in het Drents Friese
Wold gebeurt, is er natuurlijk het bekende bezoekerscentrum bij Terwisga, waar allerlei activiteiten worden
georganiseerd. Verder organiseert het DFW regelmatig gebruikersoverleg waarbij PBET regelmatig aanschuift.
Toevallig maakten de deelnemers aan dat gebruikersoverleg in april nog een wandeling vanaf Camping Diever om
met eigen ogen te zien waar de rigoureuze ingrepen van Staatsbosbeheer van enkele jaren geleden toe geleid
hebben. Boswachter Corné Joziasse heeft aangeboden het verhaal over het ‘kapbeleid’ van Staatsbosbeheer op
een speciale avond een keer in Elsloo te komen toelichten. PB hoort graag van u.
En tenslotte…
Wenst het Bestuur van Plaatselijk Belang iedereen heel veel succes bij de voorbereidingen op de Middeleeuwse
markt op zaterdag 10 juni 2017.
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