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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.
Vakantie voorbij
De zomer loopt op zijn eind en voor de meeste inwoners van ons dorp zit de zomervakantie 2015 er
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 landelijke nieuws werd in de zomermaanden beheerst door de steeds maar grotere toestroom van
vluchtelingen die naar Europa komen op zoek naar veiligheid en welvaart en de financiële steun die wij
met z’n allen geven aan Griekenland. Het zijn Europese problemen, waar wij als dorp op enigerlei
manier ook mee te maken zullen krijgen. De zaken van alle dag 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, de brede feestcommissie had zijn jaarlijkse overleg, PB nam het advies over de Es van
Tronde in ontvangst, de slechte mobiele bereikbaarheid en de geplande uitrol van een glasvezel
kabelnetwerk vroegen om aandacht en wij hadden contact met de Gemeente over onze wensen m.b.t.
het Projectplan Groen Dorp fase 2. Voor wie kan en wil is er altijd wel wat te doen, ook midden in de
zomer.
Borden, borden, borden
Lees in onderstaande opsomming hoe borden tijdens deze zomer ons dorp bezig hielden. En dan
hebben we het alleen nog maar over verkeersborden……
-bord Iekenlaene: op verzoek van Plaatselijk Belang plaatste de Gemeente 2 straatnaamborden met de
tekst Iekenlaene. In overleg met de Archiefcommissie werd gekozen voor de Stellingwerfse schrijfwijze
van het woord Eikenlaan. Volgens de Gemeente is de naam Iekenlaene nooit officieel vastgesteld.
-bord verboden honden uit te laten. Een van de twee bordjes aan de Horstlaan werd niet vervangen,
omdat er van dit soort bordjes een verkeerde/onduidelijke (grote?) boodschap uitgaat en niemand
gediend is van overlast op de stoep voor zijn deur. Het alternatief: een bello.
-Verboden puin te storten: Op de Butenweg tegenover Camping d’Elf Ieken stond plotseling een bord
met deze tekst. De boodschap op het bord lijkt glashelder, maar is het een illegaal geplaatst bord op
illegaal gestort puin?
-Dorpsplattegrond: Het plan voor de plaatsing van een nieuwe dorpsplattegrond in combinatie met de
realisatie van een afspreekpunt/rustpunt op de hoek van de Hoofdweg en de Horstlaan is door het
bestuur van PB op de lange termijn geschoven.
-Op verschillende plaatsen verschenen borden i.v.m. de opening van nieuwe vestiging Albert Heijn in
Oosterwolde: subtiele manier om te zeggen dat kleine dorpen het zonder winkels moeten doen?
-Het oude bord Tronde: staat nog altijd bij de penningmeester van PB in de schuur te wachten op een
initiatief van Buurtvereniging Tronde. Gezocht: handige klusser.
-Het houten aanplak-/mededelingenbord naast ´t Anker. Moet hoog nodig gerepareerd of vervangen
worden.

Website Plaatselijk Belang
Bezoekt u weleens de website van ons dorp? In de tijd dat de vernieuwde website van Plaatselijk
Belang in de lucht is (2 ½ jaar) hebben inmiddels meer dan 200.000 (!) mensen onze website bezocht.
Dat is een opvallend groot aantal en een goede zaak. Het bezoekersaantal aan onze dorpswebsite
bewijst dat de site in een behoefte voorziet en dagelijks weten tussen de 150 en 200 mensen de weg
naar onze dorpswebsite te vinden. De dorpswebsite biedt Plaatselijk Belang de mogelijkheid
landelijk/regionaal/gemeentelijk nieuws naar info voor ons dorp te vertalen. Opvallend is dat onze
website volgens Google Analytics van ver over de grenzen van ons dorp bezoekers trekt. Het grote
aantal bezoekers van onze website geeft in ieder geval wel aan dat er belangstelling is voor lokaal
nieuws. Dat we in onze democratie vrijheid van meningsuiting en persvrijheid als een groot goed
beschouwen staat niet ter discussie, maar wie er dat lokale nieuws bij de burger moet brengen is een
open vraag. Wie de schoen past trekke hem aan.
Werkgroep de Es van Tronde
Medio juli publiceerde de Werkgroep de Es van Tronde het Advies dat zij schreef over de Es van
Tronde. Voorzitter Onze voorzitter, Jakob Ploeg en Wethouder Sietse Derks van de Gemeente
Ooststellingwerf namen het Advies in ontvangst. Dat gebeurde op locatie aan de Koedijk. Zelfs de
Leeuwarder Courant en Omroep Friesland besteedden er aandacht aan. Opvallende afwezige bij de
overhandiging was de Provincie Friesland zelf, hoewel die wel door de Werkgroep was uitgenodigd.
Het volledige Advies staat op onze dorpswebsite in de boekenkast op de plank Mooi Elsloo. Daar staat
ook de flyer met de vijf adviezen van de Werkgroep. Die flyer ligt ook in de folderkast in ’t Anker.
Inmiddels is de Werkgroep de Es van Tronde ontbonden. Tijdens de eerste bestuursvergadering na de
zomer moet PB de inhoud van het advies nog beoordelen en beslissen of zij het overneemt. Ook komt
daarbij de oprichting van een EDC (Essen Documentatie Centrum) aan de orde. Voor Wethouder Derks
ligt er nog de taak het Advies aan de Provincie te overhandigen. Maar hoe nu verder? Als het Advies
door het bestuur van PB wordt overgenomen zullen we het in onze dorpsagenda 2016 opnemen en is
het voor het bestuur van PB basis om te reageren op ontwikkelingen. Veel meer dan afwachten op
initiatieven uit Oosterwolde en/of Leeuwarden kunnen wij daarbij niet. In onze dromen zien we echter
al een fiets-/wandelpad van Oosterwolde naar Oldeberkoop langs de Schaepedobbe, de Stobbepoele,
door het Essenlandschap van Tronde, langs een kronkelende Linde dat via de Bekhofschans naar
Oldeberkoop loopt. Maar dat zijn dromen.
MOP wegen 2014-2018
In het zo geheten MOP wegen (Meerjaren Onderhouds Plan) publiceert de Gemeente een overzicht van
haar plannen m.b.t. het onderhoud van het Gemeentelijke wegennet. Dat MOP wordt iedere twee jaar
geactualiseerd. Het MOP is een planning en biedt geen garantie op uitvoering, maar is wel openbaar.
Het MOP wegen staat op de website van de Gemeente, maar wel in de vorm van het ambtelijke stuk
dat ambtenaren t.b.v. de besluitvorming door het College schreven. Echt geschikt voor
informatieverstrekking aan de burger is de berichtgeving daardoor niet. In het MOP wegen 2014-2018
staan drie grote klussen in Elsloo genoemd.
Dat zijn:
- onderhoud aan de Kloosterweg (2015)
- onderhoud aan het fietspad Elsloo naar Elsloo Zuid (2016)
- onderhoud aan het fietspad Elsloo – Makkinga. (2017)
Het MOP wegen 2014-2018 staat niet alleen op de Gemeentelijke website, maar ook op de plank
Gemeente van de digitale boekenkast van onze dorpswebsite.

Vriendelijke groet
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