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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 2013 geïncasseerd.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven hebben inmiddels een contributiefactuur ontvangen met het verzoek zelf 5,- over te maken. Bewoners van Elsloo, die
geen lid zijn van PBET hebben allemaal een brief ontvangen met het verzoek om lid te
worden. 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.
Wordt lid van PB door 5,- over te maken en help ons zo om de leefbaarheid van ons
dorp te verbeteren. Ons bankrekeningnummer is: 34.0557.095
-Schilden en borden
In de maanden mei en juni zijn door de buitendienst van gemeente Ooststellingwerf
samen met Caparis schilden en aanwijsborden geplaatst. De schilden zijn door
dorpsbewoners Jacob en Ruben Koopstra vervaardigde replica's van de schilden die
jarenlang aan de rand van Elsloo en Tronde stonden en uitvloeisel waren van een
oude Vesuviusstunt. De toeristische aanwijsborden zijn op acht plaatsen in het dorp
geplaatst als onderdeel van het projectplan Elsloo en Tronde groen dorp tussen
Tjonger en Lende. Inmiddels zijn de schilden ook gedoopt met origineel Lendewater.
Op vrijdag 28 juni jl vond een korte plechtigheid plaats bij het schild van Elsloo voor
winkel Elsloo. Met een korte toespraak van de voorzitter van Plaatselijk Belang Jakob
Ploeg en de zegen door een afvaardiging van de Vesuviusclub zijn de borden nu ook
officieel in gebruik genomen.
-Bestemmingsplan nieuwbouwproject Kloosterweg
Op 11 juni jl. is het bestemmingsplan dat woningbouw aan de Kloosterweg mogelijk
moet gaan maken besproken in de Raadscommissie Ruimte. Nadat in eerdere stadia
alle betrokkenen hun zegje over het plan hebben kunnen doen en concept plannen op
basis daarvan zijn aangepast bleef het aantal reacties tijdens de openbare
vergadering van de Commissie Ruimte beperkt. De volgende stap is dat het
bestemmingsplan en de nota van zienswijzen ter vaststelling voorgelegd zullen
worden aan de Gemeenteraad. Dat is op het moment waarop deze aflevering van het
EB uitkomt waarschijnlijk ook gebeurd. Over het goedgekeurde bestemmingsplan
volgt nog een publicatie in de Nieuwe Ooststellingwerver en op de website van de
Gemeente Ooststellingwerf. Zes weken na deze publicaties kan met de start van het
bouw- en woonrijp maken van het plangebied worden begonnen. Het bestek daarvoor
ligt inmiddels klaar. Geïnteresseerd in een kavel ? Volg de nieuwsvoorziening via de
gemeentelijke website. Aanspreekpunt bij de gemeente is Christian Veenstra. Hij is
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0516 566447 en emailadres:
C.Veenstra@ooststellingwerf.nl en kan u informeren over zaken als kavelprijzen en
bouwvergunningen.

-Radio Odrie
Enige tijd geleden is de jaarlijkse presentatiegids van Radio Odrie huis aan huis
verspreid. Luistert u wel eens naar radio Odrie ? Radio Odrie (Omroep Organisatie
Ooststellingwerf) wordt voor het overgrote deel gerund door vrijwilligers en zendt
dagelijks uit op 106.9 FM of 104.1 op de kabel. Het programma aanbod van Radio
Odrie bestaat vooral uit regionale actualiteit, sport en politiek afgewisseld met
muziek. Wie op de hoogte wil blijven van wat er in zijn of haar omgeving gebeurt kan
dat op allerlei manieren. Luisteren naar radio Odrie is zo'n manier. Plaatselijk Belang
beschouwt radio Odrie als een waardevol bezit voor onze gemeente en ons dorp.
Onze dorpsgenoot Hendrik Betten is al jarenlang een van de 70 vrijwilligers die Radio
Odrie in de lucht houden. Radio Odrie heeft ook een eigen website. Op onze
dorpswebsite staat een link waarmee u rechtstreeks doorklikt naar de website van
Radio Odrie en de uitzendingen kunt beluisteren.
-Gebiedsagenda tussen Tjonger en Lende.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juni heeft Ate Buiteveld, voorzitter van
Plaatselijk Belang Langedijke namens de dorpen van het gebied tussen de Tjonger en
Lende onze gebiedsagenda aan het College van B&W en de Gemeenteraad
aangeboden. Ons gebied bestaat uit Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en
Nijeberkoop (ezelsbruggetje: de MOLEN) De gebiedsagenda is op verzoek van de
gemeente samengesteld door de Plaatselijk Belang verenigingen uit ons gebied en zal
de komende jaren gebruikt gaan worden om de samenwerking tussen de dorpen in
ons gebied meer vorm en inhoud te geven en daarbij o.a. gebruik maken van
specifieke kennis in de afzonderlijke dorpen.
-De digitale snelweg
De ontwikkelingen op de digitale snelweg gaan snel en bieden steeds meer praktische
en boeiende toepassingsmogelijkheden waar PB (nog) geen gebruik van maakt. We
hebben best wel een paar wensen bijv.:
-Plaatselijk Belang wil graag een promotiefilm maken over ons dorp en die op You
Tube zetten.
-Plaatselijk Belang zoekt iemand die ons kan adviseren over de mogelijkheden van
Joomla i.v.m. het technisch beheer van onze dorpswebsite.
-Plaatselijk Belang overweegt de opening van een Twitter- en/of een Facebook
account, maar weet niet of dat ook echt zin heeft.
-Plaatselijk Belang zou de recent uitgezette dorpswandelingen via de mobiele telefoon
toegankelijk willen maken.
-Plaatselijk Belang wil zoveel mogelijk papieren informatie verstrekking aan onze
leden vervangen door digitale info.
Wie wijst ons de weg ? Is IT jouw hobby en wil jij het bestuur van Plaatselijk Belang
de weg wijzen op de digitale snelweg ? Meld je aan !
-Vakantie
Dit is de laatste bijdrage van Plaatselijk Belang aan ons dorpsblad voor de
zomervakantie. Plaatselijk Belang wenst iedereen een hele prettige vakantie.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

