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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.
Subsidieregeling van onderen op.
Op vrijdag 20 mei vond de uitreiking plaats van de door het Fonds Ooststellingwerf toegekende
subsidie uit de pot van subsidieregeling ‘Van Onderen Op’. Tennisclub Odis kreeg geld om de
blessuregevoelige ondergrond van de tennisbaan te vervangen en buurtvereniging Eiken-horst-laan
kreeg een bedrag voor de aanschaf van een jeu-de-boulebaan. Met de toekenning van de
subsidiebedragen is de pot echter nog niet leeg. Na evaluatie van de eerste tranche volgen een tweede
en een derde tranche. Tijdens onze bestuursvergadering in juni bespraken wij de eerste tranche. Het
wachten is nu op de resultaten van de evaluatie en de plannen van de Gemeente voor de verdeling van
de beschikbare bedragen tijdens de tweede (oktober 2016) en derde tranche. Ons advies aan alle
dorpsverenigingen is om daar de komende tijd al over na te denken.
Belijning
Vorige maand is er kantbelijning aangebracht op het weggedeelte vanaf de rotonde bij Makkinga tot
aan de Gemeentegrens bij de melkfabriek in Elsloo-Zuid. Dat is een uitvloeisel van afspraken uit het
coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’. De meeste inwoners van ons dorp zullen zich in de beslissing
om te belijnen wel hebben kunnen vinden. Die wens bleek ook enkele jaren geleden al eens bij een
destijds georganiseerde dorpsenquête; voor automobilisten geldt dat zeker, met name bij slecht weer
en mist. Belijning van de openbare wegen, dus ook van die in Elsloo is echter een gemeentelijke zaak.
Daar kan en mag het dorp niet zelf over beslissen, hoe graag we dat ook zouden willen. Hoe
voetgangers en fietsers over belijning denken is daarbij weer heel iets anders. De Bûtenweg en Noord
oversteken was én is nog altijd een hachelijke onderneming….
Door belijning wordt er volgens de eigen website van de Gemeente harder gereden, ongeacht of het
om midden- of kantbelijning gaat. De weg van Makkinga naar Elsloo-Zuid is volgens het GVVP
(Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan 2013-2017) een zogenaamde erftoegangsweg. Dit is een
landelijke term. Erftoegangswegen zijn officiële wegen waarop kinderen naar school horen te kunnen
fietsen, burgers hun hond uit moeten kunnen laten en waar gewinkeld kan worden. Daar hoort een
lage snelheid van het gemotoriseerde verkeer bij.
PB heeft zich vorige jaar op verzoek van de Gemeente uitgesproken voor belijning, maar is ook voor
meer veiligheid en duidelijkheid en pleit daarom voor een maximumsnelheid van 60 km buiten en 30
km binnen de bebouwde kom. Die twee zaken kun je naar ons idee niet los van elkaar zien. Dat is voor
iedereen duidelijk en die situatie goed te handhaven. Verkeersdrempels in het buitengebied van het
dorp vinden wij, o.a. voor het landbouwverkeer, géén goede oplossing.
Wandelknooppuntennetwerk
Dorpshuis ‘t Anker is het startpunt van drie wandelingen in en om ons dorp. Dat zijn het zogenaamde
dorpsommetje en twee langere wandelingen in de omgeving van het dorp. Van alle drie de
wandelingen liggen folders in ’t Anker. De wandelingen staan ook op onze dorpswebsite en kunnen met
behulp van in ’t Anker aanwezige folders of met een GPS toepassing (wandel tom tom) worden
gelopen. De routes worden uitgegeven door PB.

Vorige maand zijn er op verschillende plaatsen in ons dorp palen geplaatst die verwijzen naar het
nieuwe wandelknooppuntennetwerk in onze regio dat door Recreatieschap de Marrekrite is uitgezet.
Op iedere paal staan meerdere vierkante bordjes waarop u kunt zien bij welk knooppunt u staat en
waar de dichtstbijzijnde wandelknooppunten liggen. In de directe omgeving van Elsloo liggen de
wandelknooppunten 32, 39 en 63. Het wandelknooppuntennetwerk koppelt diverse regionale routes
aan elkaar en wordt onderhouden door het Recreatieschap Drenthe. De wandelknooppuntenkaart zelf
staat op de website van het Recreatieschap Marrekrite, maar verschijnt op korte termijn ook op papier
en is dan o.a. verkrijgbaar in dorpshuis/eetcafé ’t Anker dat aan de route ligt. De eigen
dorpswandelingen van PB zijn in het wandelknooppuntennetwerk opgenomen.
Dorpswensen: bestrating parkeerterrein achter ’t Anker en Iekenlaene
In mei behandelde de Gemeenteraad de jaarstukken van 2015 en eind juni de zgn. Kaderbrief. Dat is
niet zomaar een A4’tje, maar een vrij dik en belangrijk stuk. Kaderbrief, begroting en jaarstukken zijn
de pijlers van het financiële beleid van de Gemeente en daarom belangrijk. De kaderbrief die in juni
werd gepubliceerd is de basis voor de begroting van volgend jaar en door middel van de Kaderbrief
komt het College met voorstellen voor de komende jaren. Dat is een logisch proces en niets bijzonders.
Iedere gemeente doet dat zo.
De tekst van kaderbrief 2017-2020 is al enige tijd bekend, maar op dit moment nog niet door de
Gemeenteraad besproken/goedgekeurd. Daarover vergadert de Gemeenteraad nog en gebruikelijk is
dat het stuk tijdens die vergadering op basis van door de fracties ingediende amendementen en moties
de Kaderbrief wordt aangepast en behandeld. Dit gebeurt op 28 juni.
De behandeling van de Kaderbrief is ook voor ons dorp belangrijk. Het afgelopen politieke jaar heeft PB
zich onder andere ingezet voor de vernieuwing van de bestrating van de Iekenlaene en de
herbestrating van het parkeerterrein achter ’t Anker. Wellicht dat de behandeling van de Kaderbrief
2017-2020 in de Raadsvergadering van volgende maand perspectieven biedt op inwilliging van onze
dorpswensen.
Jubilea in 2016
Dit kalenderjaar vieren drie Elsloose verenigingen hun jubileum. In maart vierde de Ouderensoos haar
75-jarig jubileum o.a. met een optreden van de Krontjong Music Band uit Bantega waarbij ook alle
senioren uit ons dorp welkom waren. Het werd een gezellige en geslaagde middag.
In het eerste weekend van juni werd in Elsloo het twee jaarlijkse Vesuvius tentfeest gehouden. Dat
tentfeest was meer dan zomaar een tentfeest, omdat in dat weekend Korfbalvereniging Odis haar 75jarig bestaan vierde. De tweede jubilaris van dit kalenderjaar dus. Zowel de Vesuviusclub als Korfbal
Elsloo kunnen terugkijken op een geslaagd weekend. Het tentfeest verliep gesmeerd en was in
meerdere opzichten een succes. Odis Korfbal organiseerde o.a. een clinic voor de leerlingen van de
Mr. K.J. Dijkstraschool, een reünie voor leden en oud-leden met enkele sprekers, een buurten
korfbaltoernooi en een tentoonstelling in de gymzaal. Het waren stuk voor stuk geslaagde
evenementen. Een compliment aan alle organisatoren is meer dan terecht.
In november viert de Hervormde Vrouwen Vereniging haar zeventig jarig bestaan. Dat is dan misschien
wel geen officieel jubileum, maar wel een lustrum. Omdat Plaatselijk Belang niet van alle clubs de
oprichtingsdata weet, verzoeken wij de secretarissen van de clubs dat even door te geven. Een van de
clubs die volgend jaar iets te vieren heeft is de IJsclub omdat die dan 130 jaar(!) bestaat.
Zomervakantie 2016
Voor de meesten van ons breekt op korte termijn de zomervakantie aan. Plaatselijk Belang wenst alle
inwoners van Elsloo een mooie zomer toe.
Was een

Elsloo, 24 juni 2016

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

