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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 het
verenigingsleven waar het dorp rijk aan is. Kortom: de moeite waard om een kijkje
te nemen.
Fietspad tussen Elsloo en Elsloo-Zuid
Tijdens onze bestuursvergadering in mei werden wij door twee ambtenaren van de Gemeente
Ooststellingwerf bijgepraat over de plannen m.b.t. het fietspad tussen Elsloo en Elsloo-Zuid. De
kwaliteit van dat fietspad is door worteldruk de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan en zal nog deze
zomer worden opgeknapt.
Tijdens de zomermaanden zal het asfalt worden vervangen door beton, dat beter bestemd is tegen
worteldruk. Het nieuwe pad bestaat niet uit platen, maar uit één stuk. Het pad wordt ook niet
onderbroken voor inritten naar boerenerven of zijwegen en wordt daardoor erg comfortabel. De
toegang tot de boerenerven zullen, in verband met zwaar verkeer, extra worden gefundeerd. De
breedte van het nieuwe fietspad wordt 2,75 meter. De aansluiting op de Hoofdweg wordt verbeterd en
het olifantenpaadje achter de melkfabriek om wordt aangepakt en verbreed. Bij de aanleg zal ook
rekening worden gehouden met bij de Gemeente bekende klachten over wateroverlast.
De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden duren en de aanwonenden zullen van de voortgang
op de hoogte worden gehouden. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad zal een gedeelte van de
weg voor het autoverkeer worden afgezet t.b.v. fietsers.
Tijdens het overleg werden wij ook geïnformeerd over de plannen om de weg tussen Elsloo en
Makkinga van kantbelijning te voorzien. Dat sluit o.i. ook aan op de wens van de meeste inwoners van
ons dorp. Op de weg zijn al merktekentjes gezet t.b.v. de belijningswerkzaamheden.
Wij vonden de toelichting op de gemeenteplannen door de ambtenaren zeer informatief en duidelijk.
Via een mailtje hebben wij onze erkentelijkheid nog een keer gemeld.
Varkens op de Es van Tronde?
Dreigen de unieke houtwallen op de Es van Tronde te verstikken door de begroeiing met het
Robiniabos en zo ja kan de politiek daar dan iets aan doen? Dat was de vraag die Plaatselijk Belang
twee maanden geleden schriftelijk aan het College én aan de Raad stelde. Sinds die tijd staat de vraag
op het lijstje met actiepunten van de Commissie Ruimte van de Raad en denkt het College na over een
antwoord op onze vraag. Tot nu toe hebben wij alleen maar een ontvangstbevestiging als reactie op
onze brief ontvangen.
Toch gebeurt er wel iets. Vorige maand werd Plaatselijk Belang getipt over een project in het
Fochteloërveen, waar varkens een stuk bos van Staatsbosbeheer schoonhouden van berenklauw. PB
heeft contact gezocht met de betreffende ondernemers en heeft ter plekke een kijkje genomen. Op het
perceel lopen op een met schrikdraad afgezet gedeelte een stuk of 20 varkens vrij rond die daar hun
werk doen en dat is goed te zien. De varkens zijn 365 dagen per jaar buiten en slapen in een soort
iglo’s. De varkens genieten van hun omgeving. De verdienste voor de eigenaren van de veestapel zit
uiteraard in de vleesproductie.

Kan zoiets ook op de Es van Tronde? PB ziet vooral win-winsituaties als toestemming wordt gegeven.
(beheer robiniabos, dierenwelzijn, educatieve mogelijkheden, PR voor de streek) Ook de eigenaar van
het Robiniabos schijnt positief te zijn over het plan.
Duofiets
In onze bijdrage van vorige maand schreef Plaatselijk Belang iets over de in het voorjaar aangeschafte
duofiets. De fiets is in beheer bij fietsenmaker Marten Hulzinga. Voor belangstellenden heeft PB een
paar praktische regeltjes opgesteld. Wij vinden dat de fiets ten goede moet komen aan de bewoners
van ons dorp en daarom hebben wij afgesproken dat zodra één van de twee gebruikers van de fiets uit
Elsloo afkomstig is, het gebruik van de fiets gratis moet zijn. In de overige gevallen rekent Marten
Hulzinga 30,- per dagdeel. Om dorpsbewoners kennis te laten maken met de duofiets organiseerde
Plaatselijk Belang na de seniorenmaaltijd van donderdag 12 mei een demonstratie op de parkeerplaats
achter ’t Anker. Inmiddels zijn er ook enkele vrijwilligers beschikbaar in het dorp die bereid zijn met
dorpsbewoners die dat willen en fietstochtje te maken in of rond het dorp. Met de Stobbepoele zijn wij
in overleg om de duofiets tegen een redelijke prijs ook ter beschikking te stellen aan de ‘hulpboeren en
boerinnen’ van Diana Kootstra.
Wandelknooppuntennetwerk
In april organiseerde recreatieschap de Marrekrite een zgn. ‘walking lunch’ in Bakkeveen. Aanleiding
was de oplevering van het wandelknooppunten netwerk dat in opdracht van het Recreatieschap de
Marrekrite in Zuidoost-Friesland is uitgezet. Gemeente Ooststellingwerf doet daar ook aan mee, hoewel
het is aangesloten bij het Recreatieschap Drenthe. Met de introductie van het netwerk knoopt het
Recreatieschap de Marrekrite een aantal wandelroutes aan elkaar en is een fijnmazig
wandelknooppuntennetwerk van 1.245 kilometer ontstaan. Ook onze eigen dorpsroutes zijn in het
netwerk opgenomen.
Tijdens de ‘walking lunch’ wandelden de deelnemers, waaronder ook twee bestuursleden van PB, door
de fraaie omgeving van Recreatiecentrum Dúndelle in Bakkeveen. Onderweg aten zij een broodje,
overlegden met andere deelnemers en genoten van de fraaie omgeving.
Hoewel het wandelknooppuntennetwerk al weer meer dan een maand in gebruik is, is er in onze
Gemeente nog niet al te veel van te zien. Op korte termijn zullen er echter ook in onze Gemeente
wandelpalen en informatiepanelen worden geplaatst. Ook ons dorpshuis en eetcafé ’t Anker is in de
route opgenomen. Een mooi vertrekpunt voor een wandeling in onze regio dus. Over het
wandelnetwerk verschijnen op korte termijn ook papieren kaarten en digitale info.
Subsidieregeling van onderen op
Op vrijdag 20 mei werd de verdeling van de eerste tranche van de subsidieregeling ‘Van Onderen Op’
bekend gemaakt. Dat gebeurde tijdens een in de tuin van het Gemeentehuis georganiseerde
presentatie markt. Het gaat om een bedrag van 1.000.000,- dat besteed zal gaan worden om de
leefbaarheid van onze Gemeente te verbeteren.
Tijdens de markt presenteerden 19 organisaties hun plannen. Van die 19 organisaties kwamen er ook
twee uit Elsloo. Door tennisvereniging ODIS was subsidie aangevraagd om de stroeve en blessure
gevoelige asfaltbaan te vervangen en buurtvereniging Eiken-Horst-laan had een subsidie aanvraag
ingediend om een jeu-de boule baan te realiseren op de hoek van de Hoofdweg en de Horstlaan. Beide
aanvragen werden gehonoreerd. Tennisclub Odis kreeg 21.175,- voor een nieuwe baan en
Buurtvereniging Eiken-horst-laan 11.200,- voor de aanleg van een jeu-de-boule baan.
Uiteraard is ook Plaatselijk Belang zeer in haar nopjes met de toegekende subsidies, maar er is meer.
Met de toekenningen van afgelopen maand is de koek nog niet op. Na een evaluatie van de eerste
subsidieronde volgt nog een tweede en een derde ronde waarin ook 333.000,- beschikbaar komt. Goed
om daar nu al over na te denken.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

