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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.
-Contributie Plaatselijk Belang 2013/ledenwerving.
In mei heeft de penningmeester van PBET de jaarcontributie voor 2013 geïncasseerd
van de bankrekeningen van de leden die daar een machtiging voor hebben afgegeven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven hebben inmiddels een
contributiefactuur ontvangen met het verzoek zelf 5,- over te maken en ook zo'n
machtiging af te geven. Bewoners van Elsloo, die nog geen lid zijn van PBET hebben
recent allemaal een brief ontvangen met het verzoek om lid te worden van PBET. Het
gaat daarbij vooral om mensen die de afgelopen jaren in ons dorp zijn komen wonen,
maar aan wie nooit is gevraagd of zij lid van PBET wilden worden.
-Bestemmingsplan nieuwbouwproject Kloosterweg
Het ontwerp bestemmingsplan inz. het nieuwbouwplan aan de Kloosterweg heeft
inmiddels zes weken ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan zijn in die
periode zienswijzen ingediend. Zienswijzen zijn schriftelijke reacties van belanghebbenden, met daarin hun bezwaren tegen het bestemmingsplan. De volgende stap
is dat het ontwerp bestemmingsplan en de nota van zienswijzen voor de definitieve
vaststelling zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Waarschijnlijk gebeurt
dat op 25 juni. Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad wordt het
bestemmingsplan en de nota van zienswijzen ook nog een keer besproken door het
college van Burgemeester en Wethouders en in een openbare vergadering van de
raadscommissie ruimte. Zes weken na positieve besluitvorming door de gemeenteraad
kan worden gestart met het bouw- en woonrijp maken van het plangebied.
-Gebiedsagenda tussen Tjonger en Lende.
Op korte termijn zullen de 5 dorpen Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en
Nijeberkoop (ezelsbruggetje MOLEN) de gebiedsagenda voor het gebied Tussen
Tjonger en Lende aan het College van Burgemeester en Wethouders aanbieden. De
gebiedsagenda is samengesteld door de vijf Plaatselijk Belang Verenigingen en is
uitvloeisel van de in 2010 door de gemeenteraad goedgekeurde structuurvisie 20102020-2030. Elsloo stelde op basis van die Structuurvisie inmiddels onze dorpsvisie en
dorpsagenda vast. Nadat de gebiedsagenda is overhandigd aan het College van B&W
zal hij worden geplaatst in de digitale boekenkast van de dorpswebsite.
-Bezoek College van Burgemeester en Wethouders
Jaarlijks brengt het College van B&W een bezoek aan de dorpen in de gemeente voor
een gezamenlijke vergadering met de Plaatselijk Belang Verenigingen. Op dinsdag 14
mei jl was Elsloo aan de beurt. Zaken die tijdens de vergadering van 14 mei aan de
orde kwamen waren onder andere het groenbeheer en maaibeleid, de gebiedsagenda,
de melkfabriek, onderwijs, woningbouw en onderhoud wegen en fietspaden. Vorig jaar
had het bezoek van het College in verband met het honderdjarig bestaan van PBET
een feestelijk tintje. Samen met het College bezocht het bestuur van Plaatselijk

Belang toen de Hervormde Kerk en aan dorpsgenoot Rutmer de Vries om zijn
tractorenverzameling te bezichtigen. Het College stelde dat bezoek destijds zeer op
prijs en gaf aan dat het ook dit jaar wel iets actiefs te willen doen. Uiteraard hebben
wij geprobeerd om aan die wens te voldoen. Na de vergadering brachten wij een
bezoek aan de nieuwe kippenstal van Harrie en Linda van de Berg voor een
rondleiding. Het bezoek betekende de afsluiting van een geslaagde middag.
-Hondenpoep en paardenkeutels.
Overlast van andermans huisdieren. Tijdens het bezoek van het College van
Burgemeester en Wethouders aan Elsloo is het onderwerp kort aan de orde geweest.
Het ging toen vooral over overlast die ruiters en hun paarden veroorzaken op het
nieuwe fietspad langs de Kloosterweg. De keutels zorgen niet alleen voor irritatie en
overlast, maar ook voor gevaarlijke verkeersituaties op het vrij smalle fietspad. Ook
elders in het dorp zorgen eigenaren van honden en paarden regelmatig voor overlast.
Veel meer dan aandacht vragen voor de problematiek bij de gemeente kan Plaatselijk
Belang niet. Meestal is de veroorzaker onbekend, maar lang niet altijd. Plaatselijk
Belang verzoekt de eigenaren van huisdieren de uitwerpselen gewoon op te ruimen.
Wat ons betreft maakt het daarbij niet uit of het om een paard of hond gaat.
-Melkfabriek de drie gemeenten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2013 heeft het bestuur van PB een
brief overhandigd aan de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen. Via
de brief hebben wij de partijen nog maar eens gewezen op de wat ons betreft niet
acceptabele situatie rond de oude melkfabriek en gesteld dat er aan de bestaande
situatie iets moet gebeuren. Aan de politieke partijen is gevraagd om in hun
programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 aandacht voor de situatie te
vragen. Tot nu toe hebben drie fracties op ons verzoek gereageerd. Inmiddels zijn er
ook contacten met een aantal andere instanties geweest die zich met hun specifieke
kennis bezig houden met industrieel erfgoed. Op 18 april was Plaatselijk Belang
gastheer bij een oriënterend gesprek, om te bekijken of een in te zetten traject van
herbestemming van industrieel erfgoed überhaupt zin heeft. Aan het gesprek namen
een vertegenwoordiger van het steunpunt Monumentenzorg, een vertegenwoordiger
van de provinciale organisatie Plattelânsprojekten en een vertegenwoordiger van DBF
deel. DBF is een Stichting die kan en wil opereren in risicodragende trajecten die niet
door de markt worden opgepakt. PBET heeft toegelicht wat wij van de situatie vinden,
gewezen op onze dorpsvisie en dorpsagenda en aangegeven dat onze mening (slopen)
gedeeld wordt door de inwoners van Elsloo. Na het gesprek hebben wij nog een kort
bezoekje aan de oude melkfabriek gebracht en ter plekke de mogelijkheden
besproken. Het pand staat weliswaar op een mooie locatie, maar is eigenlijk te groot
om te herontwikkelen en van enige architectonische waarde lijkt geen sprake. De
voorlopige eerste inschatting van onze gasten was dan ook niet al te positief over de
mogelijkheden om tot herontwikkeling te komen. Ook een vervolginspectie door
Plattelânsprojecten waarbij het pand aan de binnenzijde werd geïnspecteerd leverde
geen nieuwe inzichten op. Uitsluitend de schoorsteen heeft enige monumentale
waarde, met name omdat er in onze gemeente nog maar twee van dit soort
'monumenten' staan die doen herinneren aan industriële bedrijvigheid uit een ver
verleden. Op 14 mei hebben wij het college van B. en W. tijdens het jaarlijkse bezoek
aan Elsloo over onze bevindingen geïnformeerd.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

