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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.
Elsloo Tronde Groen Dorp – Advies Es van Tronde
Het advies van de Werkgroep de Es van Tronde over het essenlandschap bij Tronde is klaar. Op
verzoek van het Bestuur van Plaatselijk Belang schreef de Werkgroep een advies dat moet bijdragen
aan zorgvuldige besluitvorming over een uniek stukje natuur in de directe omgeving van ons dorp. Dat
daar behoefte aan is bleek wel bij het bewonersoverleg op 6 november vorig jaar in ’t Anker. De
werkgroep bestond uit twee dorpsvertegenwoordigers (Thijs van Buuren en Aad Oudshoorn) en
vertegenwoordigers van de Gemeente en de Provincie. Op dinsdag 14 juli 2015 om 16.00 uur
overhandigt de werkgroep de eerste exemplaren van het rapport aan Wethouder Sietse Derks van de
Gemeente Ooststellingwerf en aan Jakob Ploeg, voorzitter van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde. Dat
gebeurt op ‘locatie’ aan de Koedijk in Elsloo bij de toegang tot het robiniabos. Het rapport zal ook nog
aan de provincie Friesland worden aangeboden. Belangstellenden zijn op 14 juli van harte welkom. Het
rapport is vanaf medio juli ook digitaal beschikbaar via onze dorpswebsite. In ’t Anker ligt vanaf medio
julli een inkijkexemplaar.
Elsloo Tronde Groen Dorp - Fase 2 de omgeving van ’t Anker
De overhandiging van het advies over de Es van Tronde betekent ook de afsluiting van Fase 1 van het
Project Elsloo Tronde Groen Dorp. Een aantal mooie resultaten werd gerealiseerd, maar vanaf nu gaat
de aandacht uit naar Fase 2. Daarin krijgt de omgeving van ons dorpshuis een opknapbeurt. In 2012
maakte Arcadis daarvoor al eens een schetsontwerp dat nog altijd via onze dorpswebsite beschikbaar
is. Het afgelopen jaar heeft overleg plaats gevonden met de betrokkenen: de SVAE, Lukas en Femmy,
Plaatselijk Belang en Jan Roelof Betten. Op basis van dat gesprek heeft de Samenwerking een
begroting gemaakt. Op dit moment wordt geprobeerd de financiering rond te krijgen. De totale klus
kost ongeveer 45.000, -. Provincie, Gemeente en het Coöperatiefonds van de Rabobank hebben al
financiële toezeggingen gedaan en er zijn nog twee aanvragen in behandeling. Ook de SVAE wil als
eigenaar van ’t Anker in de kosten bijdragen. Ten slotte zal aan de inwoners van ons dorp een bijdrage
worden gevraagd in de vorm van zelfwerkzaamheid. Zodra de financiering van het project rond is gaan
de betrokkenen om tafel om zich te verdiepen in de uitvoering.
Naamborden Tronde.
Vorige maand kwam bij opruimwerkzaamheden bij een van de bewoners van Tronde een ‘oud’
naambord Tronde te voorschijn. Het bord heeft lange tijd dienst gedaan, maar is enkele jaren geleden
vervangen. Het oude bord was veel lichter van uitvoering dan de huidige borden en belandde door
baldadigheid regelmatig in de sloot. Buurtbewoners zetten het bord daarna zelf weer op zijn plek terug
tot de kwaliteit te wensen overliet. Het bord is via buurtbewoner Koert de Boer bij schoondochter en
penningmeester van PB Wilmien terecht gekomen. Daar staat het te wachten op dingen die komen
gaan. Het repareren van het oude bord lijkt geen optie, daarvoor is het te slecht. Toch zouden een
paar kleinere borden Tronde op de toegangswegen naar Tronde niet misstaan en het bestaan van het
buurtschap Tronde met zijn bijzondere essenlandschap en unieke natuurgebied de Schaopedobbe in de
directe omgeving verder onderstrepen. Een mooi actiepunt voor buurtvereniging Tronde.

Radio Odrie
Vorige maand maakte Hendrik Betten bekend dat hij bijna al zijn activiteiten voor Radio Odrie gaat
beëindigen. Dat doet hij volgens de website van Radio Odrie na een dienstverband van 19 jaar,
waarvan de laatste tijd als voorzitter van de programmastaf die voor de presentatie van de
programma’s zorgt. Alleen het programma Huus en Hiem dat iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur
wordt uitgezonden neemt hij ook in de toekomst nog voor zijn rekening. De ‘Sport’ en de ‘Politiek’
zullen het in de toekomst zonder zijn inbreng moeten doen. Voor Radio Odrie en voor de Gemeente
Ooststellingwerf is het vertrek van Hendrik Betten, die mede voor zijn werk voor Radio Odrie in 2012
Koninklijk werd onderscheiden, een gevoelig verlies. Want lokale radio is belangrijk. Radio Odrie
informeert ons over wat er in onze gemeente gebeurt en draagt zo bij aan de identiteit van de
Gemeente Ooststellingwerf en verhoogt daarmee de leefbaarheid van de dorpen. In onze Gemeente is
radio Odrie de enige zender die voor de lokale nieuwsvoorziening zorgt. Radio Odrie heeft daar ook een
zendmachtiging voor. Die machtiging is kort geleden nog voor vijf jaar verlengd. In ruil voor die
machtiging moet radio Odrie wel een ‘breed’ luisteraanbod verzorgen. De medewerkers van radio Odrie
zorgen daarvoor en doen dat als vrijwilliger. Na het vertrek van Hendrik Betten is Henk Eggen nog de
enige inwoner van Elsloo die voor Radio Odrie actief is. Hij doet dat in het PBO (het
Programmabeleid Bepalend Orgaan) waarin hij de belangen van de agrarische gemeenschap behartigt.
Speerpunten uit de dorpsagenda 2015
Jaarlijks stelt het bestuur van Plaatselijk Belang een dorpsagenda vast. Dat gebeurt rond de
jaarwisseling. De dorpsagenda wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang
gepresenteerd en toegelicht. Het bestuur van PB gebruikt de dorpsagenda als leidraad bij het nemen
van bestuur beslissingen in de loop van het kalenderjaar. Tijdens onze bestuursvergadering in juni
heeft het bestuur een aantal punten uit onze dorpsagenda benoemd tot speerpunt. Het is een lijstje
met op korte termijn uitvoerbare plannen. Dorpsagenda en speerpunten staan allebei op onze
dorpswebsite. Tijdens de najaarsbijeenkomst met de buurtverenigingen (bij Plaatselijk Belang op de
koffie) op 4 november as. overleggen we over de dorpsagenda en de speerpunten. Die avond zal ook
Mei Lan Tan uit Beetsterzwaag en coördinator van het Repaircafé met haar Repair bus ons dorp
bezoeken.
Bello’s in Elsloo
Aan de Horstlaan stonden tot voor kort twee hondenpoepbordjes. Waarschijnlijk is bij
maaiwerkzaamheden een van de bordjes onherstelbaar beschadigd en het andere omver gereden.
Burgers mogen zelf geen verkeersborden plaatsen of verplaatsen, stel je voor dat je bijv. een
gasleiding raakt. Na telefonische melding bij de Gemeente meldde de BOA (Buitengewoon Opsporings
Ambtenaar) Appie de Jong zich bij het Secretariaat van PB om daar het beleid van de Gemeente toe te
lichten. Beschadigde bordjes worden door de Gemeente niet meer vervangen omdat de bordjes vragen
op roepen en er een verkeerd signaal van uitgaat. Mag je op het gazon waar een bordje staat wel je
hond uitlaten als je de drollen meeneemt of….als het niet mag waar bordjes staan mag het dan elders
wel ? Hondenpoepbordjes worden dus niet meer geplaatst. De gemeente biedt wel aan om op plaatsen
waar veel drollen worden gevonden bello’s te plaatsen.
Zomervakantie 2015
Voor de meesten van ons breekt op korte termijn de zomervakantie aan. Plaatselijk Belang wenst alle
inwoners van Elsloo een mooie zomer toe.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

