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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.
1. Vakantie voorbij
De zomer loopt op zijn eind en voor de meeste inwoners van ons dorp zit de zomervakantie 2014 er
inmiddels op. De leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool hebben hun eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar er al weer op zitten en de verenigingen in het dorp lopen zich warm voor een nieuw
seizoen. Het nieuws werd in de zomermaanden beheerst door de vliegramp boven de Oekraïne. De ramp
heeft niet alleen zelf verstrekkende gevolgen, maar leidde ook de aandacht af van ander ‘groot’ nieuws in
onze wereld. De zaken waar een PB vereniging zich mee bezig houdt vallen daarbij in het niet.
Hoewel de meeste clubs in de zomermaanden een oase van rust lijken, gebeurt er achter de schermen
altijd wel iets. Dat geldt ook voor PBET. Het beheer van de dorpswebsite gaat in de zomermaanden
gewoon door en de gemeente zorgde voor zomers huiswerk door kort voor de vakantie bijeenkomsten te
organiseren over de ‘accommodatievisie’ en de ‘gebiedsagenda’s’. Verder kost de afronding van fase 1 en
de voorbereiding op fase 2 van het Projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp de nodige tijd en komt het
College van B&W begin september naar Elsloo voor het jaarlijkse overleg met PB. Ook de voorbereiding op
dat gesprek kost tijd. Voor wie kan en wil is er altijd wel wat te doen, ook midden in de zomer.
2. Overleg over de gebiedsagenda’s
Medio 2013 overhandigde voorzitter Ate Buiteveld van PB Langedijke namens vijf dorpen in de regio onze
gebiedsagenda aan Raad en het College van B&W. Hij deed dat tijdens een vergadering van de
Gemeenteraad. Nadat alle gebieden hun agenda hadden ingeleverd vond op 3 juli 2014 een bijeenkomst in
het gemeentehuis over het onderwerp gebiedsagenda’s plaats. Voor het overleg waren alle PB
verenigingen uitgenodigd. Bij dat overleg was het College zelf niet aanwezig. Opzet van de avond was om
te overleggen over de invoering van het gebiedsoverleg (het hoe) en om tot een inhoudelijke verdieping
(het waarover) te komen. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen en inspanningen van de gemeente
heeft de avond zelf niet aan onze verwachtingen voldaan. Wij hebben dat kort na de betreffende avond
ook bij de gemeente gemeld. Een vraag die o.i. veel te weinig aandacht krijgt gaat over de manier waarop
we verder gaan met de gebiedsagenda’s, het hoe dus. Wat ons betreft is dat niet duidelijk, maar wellicht
denken College en Raad daar anders over. Wij zijn benieuwd. Uiteraard staat het punt op de agenda van
ons overleg met het College op 15 september aanstaande. Ook op de agenda voor een van de komende
gemeenteraads- of commissievergaderingen zal het onderwerp niet ontbreken. Maar daar gaat PBET niet
over.
3. Dorpsduurzaamheid
Wilt u woensdag 12 november in uw agenda noteren en vrij houden voor een avond over
dorpsduurzaamheid. Net als vorige jaar organiseert PB een avond waarvoor wij de besturen van de
buurtverenigingen uit nodigen. Vroeger heette dat de najaarsvergadering van PB, tegenwoordig noemen
we het “Bij Plaatselijk Belang op de koffie”. Op dit moment bereidt PB de avond voor en denkt na over een
aantal specifieke onderwerpen. Thema van de avond zal zijn de vraag wat Elsloo als dorp kan bijdragen
aan de verhoging van de duurzaamheid van onze maatschappij. U kunt er uiteraard nu alvast over
nadenken.

4. Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten
De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt de dorpen met de subsidieregeling maatschappelijke
activiteiten. Iedere PB vereniging ontvangt jaarlijks een bedrag van 1.000, - en een bedrag van 1, - per
inwoner. Voor Elsloo betekent het, dat wij over 2014 1.600,- ontvingen. Na het aantreden van het huidige
College is de regeling verruimd. Alle PB verenigingen ontvangen in de jaren 2014 tot en met 2017 boven
op de al bestaande regeling jaarlijks een bedrag van 1.500, - Vooral voor kleine dorpen betekent dat een
forse verhoging.
De Plaatselijke Belangen verdelen dat geld en moeten het besteden aan maatschappelijke activiteiten.
Maar wat zijn maatschappelijke activiteiten en wat niet? Dat is een moeilijke vraag. Ooit is de regeling
opgezet ter ondersteuning van ‘culturele en jeugd activiteiten op dorpsniveau’ maar de Gemeente gaat
volgens eigen zeggen ruimhartig met de regeling om en geeft de PB verenigingen veel vrijheid. Tijdens de
zomer heeft Plaatselijk Belang zich, o.a. via een gesprek met onze adviseur, beraden op de manier
waarop wij het geld verdelen. Daarover overleggen we in onze eerst volgende bestuursvergadering. Daarin
beslissen we ook hoe wij het extraatje zullen besteden. Over het resultaat van dat overleg zullen wij u via
het EB informeren.
5. Bezoek College van B&W aan Elsloo
Op 15 september brengt het College van B&W haar jaarlijkse bezoek aan Elsloo voor overleg met het
Bestuur van PBET. Dat overleg vindt normaal gesproken in het voorjaar plaats, maar is dit jaar in verband
met de Gemeenteraadsverkiezingen over de zomer heen getild. De agenda voor het overleg wordt in
overleg tussen de Gemeente en PBET vastgesteld. Inmiddels heeft PB een aantal punten bij het College
aangeleverd. Het gaat daarbij vooral om uitvoeringszaken en het zijn punten waar wij concrete vragen
over hebben of die om aandacht en actie van de gemeente vragen. Van mobiele bereikbaarheid van Elsloo
tot de nieuwbouw aan de Kloosterheerd, van onderhoud aan de infrastructuur tot verkeersveiligheid. Met
concrete vragen kunt overigens ook zelf rechtstreeks bij de Gemeente terecht. Bel daarvoor kosteloos
nummer 140516, maar de leden van het College zijn ook rechtstreeks aanspreekbaar en houden daartoe
wekelijks spreekuur.
De afgelopen jaren werd overdag vergaderd, dit jaar gebeurt dat ’s avonds en bezoekt het College twee
dorpen op één avond. Dat is opmerkelijk. Vinden B&W dat het jaarlijks overleg wel heel veel tijd kost en
wellicht een beetje achterhaald is ? Het lijkt er een beetje op en eigenlijk vindT PBET dat ook begrijpelijk.
Voor de Gemeentelijke besluitvorming is het Gemeentehuis in Oosterwolde de aangewezen plaats en om
burgers te informeren is de frequentie van jaarlijks overleg tussen het College en PB veel te laag. Een
herbezinning op de waarde van dit jaarlijkse overleg lijkt ons een goede zaak.
6. Elsloo-Tronde groen dorp tussen Tjonger en Lende.
Zoals bekend buigt de werkgroep ‘De Es van Tronde’ als onderdeel van bovengenoemd projectplan zich al
enige tijd over de maatschappelijke en landschappelijke waarde en toekomst van de Es van Tronde.
De esgronden bij Tronde zijn landbouwgrond en particulier bezit. Toch vindt de werkgroep een herhaling
van de gang van zaken van enkele decennia geleden ongewenst, toen een gedeelte van de esgronden
conform de bestemming landbouwgrond, zonder overleg als productiebos werd beplant met robiniabomen.
Dat ging toen ten koste van de kwaliteit van het landschap en het resultaat daarvan kunt u nog altijd zelf
zien als u bijv. vanuit Tronde over de Abbendijk richting Nijeberkoop rijdt. Over de toekomst van het
robiniabos bestaat op dit moment onduidelijkheid, terwijl de bomen qua leeftijd bijna oogstrijp zijn. De
werkgroep pleit voor zorgvuldige besluitvorming en overlegt met de betrokkenen als het gaat om de
toekomst van de Es van Tronde. Kort voor de zomer heeft bijvoorbeeld overleg plaats gevonden met
vertegenwoordigers van LTO en PB Nijeberkoop.
In het najaar vindt opnieuw overleg plaats. Nu met grondeigenaren en omwonenden in de directe
omgeving van de Es. Zij zullen voor dat overleg schriftelijk worden uitgenodigd. Het resultaat van dat
overleg zal in een rapport dat de Werkgroep in voorbereiding heeft worden vastgelegd en moet zo
bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van het essenlandschap bij Tronde. Het
betekent tevens de afsluiting van de eerste fase van het Projectplan.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

