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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van haar leden 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.
Belijning en Bermverharding.
Als jaren wordt er in de dorpen gepraat over ‘belijning en bermverharding’. Iedereen lijkt er een
mening over te hebben. Het Gemeentelijk beleid ligt echter vast in het zgn. GVVP, het Gemeentelijke
Verkeers- en Vervoersplan. Hoewel dit GVVP door de Gemeenteraad is goedgekeurd lijkt het draagvlak
voor bepaalde delen van het GVVP vrij klein. Belijning en bermverharding zijn daar voorbeelden van.
De Gemeente heeft willen luisteren naar de opmerkingen uit de dorpen en heeft in augustus 2014 de
Plaatselijk Belang Verenigingen om advies gevraagd en komt nu met een voorstel waarover in juni
door de Gemeenteraad een beslissing zal worden genomen. Hoewel wij als Plaatselijk Belang niet het
idee hebben dat wij ‘belijnings- en passeerstrook’ deskundigen zijn hebben wij in 2014 de Gemeente
schriftelijk geadviseerd en geprobeerd in dat advies onze dorpswensen te benoemen. Die wensen zijn
in het gemeentelijke voorstel dat er nu ligt meegewogen. Aan lang niet alle wensen kan worden
voldaan. Voor ons dorp staan de volgende maatregelen op het programma:
Jaar
2015
2015
2015-2016
2017

Actie
Passeerstroken op de Peperstraat t.b.v. elkaar
tegemoet komende auto’s
Passeerstroken op de Abbendijk t.b.v. elkaar
tegemoetkomende auto’s
Belijning Kloosterweg.
Belijning weg tussen Makkinga en Melkfabriek
Elsloo.

Glasvezelkabel in Elsloo
Om een woning te kunnen verkopen zijn kabelvoorzieningen vandaag de dag bijna net zo belangrijk als
goede isolatie. Niet alleen vanwege het comfort en gebruikersgemak, maar zonder isolatie en zonder
kabel zijn huizen tegenwoordig heel moeilijk verkoopbaar. Voor de meeste bedrijven is een goede
internet verbinding vandaag de dag zelfs onmisbaar. In het buitengebied van Elsloo liggen nog veel
woningen en bedrijven zonder goede kabelvoorzieningen. PB schat dat het om zo’n 130
aansluitadressen gaat. Tot het buitengebied van Elsloo horen (gedeeltes van) de Hoofdweg, Butenweg,
de Monden, Canada, de Riete, Donkere Weg, Zuid, Peperstraat, Tronde en de Haerweg.
Isoleren doe je zelf, maar bekabelen doe je samen; als gemeente, als dorp of als wijk. In onze
gemeente is de werkgroep Glasvezelkabel Buitengebied Gemeente actief. De werkgroep wil
gebruikmakend van de financiële mogelijkheden die de provincie tijdelijk biedt zo snel mogelijk komen
tot aanleg van glasvezelkabel in onze gemeente. Om verder te kunnen, moet 70% van de bewoners
van de 130 voor glasvezelkabel in aanmerking komende aansluitadressen zich hebben aangemeld als
geïnteresseerden. Dat zijn dus 90 aanmeldingen. Inmiddels staat de teller op 65. Dat is een goede
ontwikkeling. Hebt u zich al aangemeld ? Wachten kan ook, maar dan bent u zo meteen wel veel meer
kwijt. Ons advies is derhalve om u zo snel mogelijk te melden als geïnteresseerde. Doe dat via de
website www.friesland.opglas.nl. Het verplicht u nog tot niets! De komende maanden zal PB nog een
voorlichtingsavond over de voordelen van glasvezelkabel organiseren.

Bushokje
Jarenlang stond op de Hoofdweg vlak bij de driesprong een bushokje. Het bushokje was ooit een
geschenk van de Vesuviusclub aan Plaatselijk Belang. Het hokje werd mondjesmaat gebruikt, slecht
onderhouden en raakte in verval. In overleg met ODIS tennis is het oude bushokje vorig jaar
verplaatst naar de tennisbaan en fungeert daar als dug-out en tribune. Het schijnt daarvoor zelfs al te
klein te zijn! De beslissing over het tweede leven van het bushokje bleek een schot in de roos.
Daarnaast heeft PB twee dorpsbewoners bereid gevonden om ons te adviseren over een nieuw
bushokje. De werkgroep bushokje was geboren. Het advies van de werkgroep zou moeten gaan over
de uitvoering en de locatie. Na advies kwamen wij tot de conclusie dat een nieuw bushokje op dezelfde
plaats ongewenst was, maar dat een fris en herkenbaar rust- en afspreekpunt een toegevoegde
waarde voor ons dorp zou zijn. De locatie zou wat ons betreft op de hoek van de Horstlaan en de
Hoofdweg moeten zijn. De financiële middelen zijn er. Het wordt dus geen bushalte. Die blijft op de
oude plaats. De werkgroep maakte een fraaie maquette met schuin dak. Voor de constructie zijn wij
van plan dezelfde smid in te schakelen die ook de boombank rond de linde naast ’t Anker maakte. Het
ontwerp is inmiddels toegelicht tijdens een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Ook aan de
besturen van de buurtverenigingen de Oude Brink (Hoofdweg) en Eiken-horstlaan gaan wij het ontwerp
voorleggen. Het bestuur van PB is enthousiast, de twee buurtverenigingen hebben nog geen standpunt
ingenomen. Voor ons is de mening van de buurtverenigingen uiteraard heel belangrijk.
Energiebesparing en duurzaamheid (1)
Vorig jaar organiseerde Plaatselijk Belang een duurzaamheidavond in ons dorp. Er werd een zuinige
elektrische auto gedemonstreerd en in ’t Anker verzorgden studenten van Sameen een ‘waterkoker
test’ om grote energie slurpers op te sporen. Maar wat is er daarna gebeurd ? Misschien zijn we door
de avond iets anders aan gaan kijken tegen de manier waarop wij met z’n allen denken over
duurzaamheid en energiebesparing. In het dorp verschijnen op steeds meer daken zonnepanelen,
waaronder ook op het dak van ons eigen dorpshuis en dankzij het in ’t Anker gemonteerde
energiemanagement systeem is de behaalde besparing ook goed in beeld te brengen. Vraag er maar
eens naar bij Lucas Vos zelf. Zonnepanelen en het energiemanagement systeem zorgen samen voor
een aanzienlijke besparing op de stookkosten. De vier dorpsbewoners die een energiemanagement
systeem hebben laten monteren in hun meterkast plukken daarvan de vruchten. Jakob Ploeg, Thijs van
Buuren, Roel de Boer en Aad Oudshoorn doen aan het door de Gemeente gesponsorde project mee en
willen best een keer laten zien hoe het systeem werkt. Gewoon vragen dus. Inmiddels hebben 100
mensen in onze gemeente al zo’n een energiemanagement systeem. Wie nu nog een
energiemanagement systeem wil aanschaffen moet dat wel zelf betalen. Het kost 179, - maar verdient
zichzelf terug. Er zijn geen abonnementskosten.
Energiebesparingen en duurzaamheid (2)
Ons eigen dorpshuis ’t Anker is niet het enige dorpshuis in onze Gemeente waar de afgelopen jaar
zonnepanelen en een energie management systeem werden gemonteerd. Er zijn er meer. Voor de
gebruikers en eigenaren van die dorpshuizen hebben de Studenten van Sameen en medewerkers van
I-nrg samen een goed leesbare flyer met tips geschreven over het terugdringen van energiegebruik in
dorpshuizen. De flyer staat in de boekenkast van onze dorpswebsite op de plank dorpsduurzaamheid.
Energiebesparingen en duurzaamheid (3)
Wat zou u zelf nog kunnen doen om op uw energiekosten te besparen? Wat dacht u van het
overstappen naar een goedkopere regionale energiemaatschappij. Energieleverancier de Eendracht uit
Makkinga is zo’n lokale leverancier en overstappen is simpel. U wordt geadviseerd over het goede
moment van overstappen en overstappen is gratis als u dat advies volgt. Meerdere dorpsbewoners
gingen u al voor. De winst van de Energiecoöperatie wordt geïnvesteerd in regionale projecten. De
energieleverancier is gevestigd in Makkinga en levert gegarandeerd groene energie die ook nog eens
goedkoper is dan traditionele stroom en gas. Kijk maar eens op de website van Energie Coöperatie de
Eendracht.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

