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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.
-vakantie voorbij
Voor de meesten van ons zit de zomervakantie 2013 er op. De basisscholen zijn inmiddels weer
begonnen en ook voor de meeste verenigingen begint in deze periode het nieuwe seizoen. Dat
geldt ook voor Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde. Ondanks de rustige zomerperiode is er toch
wel het een en ander gebeurd in Elsloo. U leest er over in deze bijdrage en ook de komende
maanden zal Plaatselijk Belang proberen u op de bekende manieren op de hoogte te houden.
-Kwaliteit fietspad naar Zuid, verlichting fietspad Kloosterweg en gevaarlijk kruispunt
Butenweg
Voor de zomervakantie zijn bovenstaande punten door PB schriftelijk bij de gemeente aangekaart.
Inmiddels heeft de gemeente ook gereageerd.
-Fietsen vanuit het dorp naar Elsloo - Zuid is op dit moment geen pretje. Het fietspad lijkt met de
week slechter te worden. In de loop van het jaar wordt het pad geïnspecteerd door een extern
inspectiebedrijf in overeenstemming met landelijke richtlijnen en daar waar nodig gerepareerd. De
gemeente geeft zelf aan dat de aanleg van een betonpad de beste, maar ook de duurste
oplossing is.
-Ook aan het aanbrengen van verlichting op het fietspad langs de Kloosterweg hangt uiteraard een
prijskaartje en lijkt daarom op dit moment niet haalbaar. De gemeente schat zelf dat aanleg van
verlichting tussen de 120.000,- en 180.000,- kost en dat geld is er gewoon niet. Verder is
verlichting van wegen en paden buiten de bebouwde kom niet in overeenstemming met het
gemeentelijke beleid.
-Het laatste punt waar wij de gemeente schriftelijk aan hebben herinnerd zijn de toegezegde
markeringswerkzaamheden op het kruispunt Butenweg - De Riete. In februari (!) 2013 hebben wij
het punt via een brief bij de gemeente aangekaart. Inmiddels zijn we een half jaar verder en is er
nog steeds niets gebeurd. Het woord rotonde durven we al bijna niet meer uit te spreken.
-Projectplan Elsloo Tronde groen dorp
Zoals bekend bestaat het projectplan uit een aantal deelprojecten, waaronder de herinrichting van
de omgeving van de basisschool en 't Anker. Onderzoek naar de situatie m.b.t. de Es van Tronde
is een ander deelproject.
- In juli verscheen het door Arcadis geschreven schetsplan met daarin een visualisatie van
mogelijkheden om de uitstraling van de omgeving van de school en 't Anker te verbeteren. Het
rapport ligt ter inzage in 't Anker en in de school. Ook via de dorpswebsite kunt u nog eens kijken
naar de mogelijkheden om iets aan de directe omgeving van dorpshuis en school te doen.
-Op verzoek van de werkgroep de Es van Tronde deed onze ex-plaatsgenoot en cultuurhistoricus
Dennis Worst onderzoek naar de exacte ligging van de Es teneinde de esstructuur in het
landschap beter herkenbaar te maken en om zo in de toekomst verantwoorde keuzes bij de
inrichting van het landschap te kunnen maken. In de komende maanden zal de werkgroep ook
overleg voeren met bewoners van het gebied.

-Ledenwerfactie
In mei heeft de penningmeester van PBET de jaarcontributie 2013 geïncasseerd. Bewoners van
Elsloo die nog geen lid zijn van PBET hebben toen allemaal een brief ontvangen met het verzoek
om lid te worden. Het leverde een stuk of tien nieuwe leden op. De komende maanden ontvangen
alle leden die nog geen machtiging hebben ondertekend een machtigingskaart. Maak het onze
penningmeester gemakkelijk. Vul uw bankrekening in, onderteken de kaart en lever hem in bij de
penningmeester of secretaris. Bedankt voor uw medewerking.
-Subsidie regeling maatschappelijke activiteiten
Plaatselijk Belang beheert op verzoek van de gemeente de pot maatschappelijke subsidies. In
2011 werd een groot deel van die pot besteed aan het honderd jarig bestaan van Plaatselijk
Belang en in 2012 ging er een flink bedrag naar tennisclub ODIS. Tot medio van dit jaar zijn er een
aantal relatief kleine bedragen uitgekeerd. Op de dorpswebsite staat de regeling toegelicht en kunt
u het aanvraagformulier dat u voor een aanvraag kunt gebruiken downloaden.
-Gebiedsoverleg
De dorpen Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop vormen samen het gebied
'Tussen Tjonger en Lende'. Samen schreven zij de gebiedsagenda die in juni aan het College van
B&W en de Gemeenteraad werd gepresenteerd. Onze gebiedsagenda staat ook in de digitale
boekenkast van de dorpswebsite. De reacties op onze gebiedsagenda waren zonder uitzondering
positief. Op dinsdag 4 september komen de dorpen bij elkaar voor het eerste gebiedsoverleg.
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is gastheer bij die vergadering.
-Dorpsbeheer 2013
Vorig jaar is de gemeente gestart met het project 'Dorps- en wijkbeheer'. Doel is om de dorpen te
ondersteunen met het treffen van maatregelen en voorzieningen in de openbare ruimte. In het
project werken de buitendienst van de gemeente en Caparis samen. Het gaat vooral om klussen
die met eenvoudig gereedschap kunnen worden uitgevoerd. Lammert de Vries van de gemeente
begeleidt het Caparisteam. Ieder dorp heeft 100 uur toegewezen gekregen. Die capaciteit zal dit
jaar in Elsloo volledig worden besteed aan werkzaamheden in het kader van het projectplan Elsloo
en Tronde Groen Dorp tussen Tjonger en Lende. Het plaatsen van de schilden met Elsloo en
Tronde aan de grens van het dorp en het plaatsen van de aanwijsborden waren voorbeelden van
klussen die door het Caparisteam werden uigevoerd.
-Gemeenteraadsverkiezingen
Nog iets meer dan een half jaar en dan zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Door de
afdeling burgerzaken van de Gemeente is aan Plaatselijk Belang gevraagd bewoners te wijzen op
de mogelijkheid die dag zitting te nemen op één van de stembureaus. Dat kan in Elsloo zelf, maar
ook in een van de andere dorpen. Nauwkeurig kunnen werken en een administratieve achtergrond
zijn de vereisten. De vergoeding bedraagt 100,- voor een hele dag en een 'duo baan voor een
dag' behoort tot de mogelijkheden. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Jenny Hamminga van
de gemeente Ooststellingwerf.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

