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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.
-Nieuwbouwproject Kloosterweg
Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf in juni 2013 het bestemmingsplan dat
nieuwbouw aan de Kloosterweg mogelijk maakt vastgesteld. Bij de stemming in de raad over het
plan stemden de fracties van Groen Links en de Christen Unie als enigen tegen. Inmiddels is in
opdracht van de gemeente het bedrijf Schoterland uit Gorredijk begonnen met het bouwrijp maken
van de grond. Dat duurt ongeveer twee maanden. In die periode zal ook de Kloosterweg enige tijd
zijn afgesloten i.v.m. de aanleg van riolering. Het nu nog geasfalteerde gedeelte vanaf het
kruispunt Hoofdweg - Kloosterweg tot aan de toegang tot het plangebied zal daarna met klinkers
worden bestraat. Op het plan zijn kavels te koop t.b.v. nieuwbouw. De kavels kosten 120,- per m²
voor kavels met twee woningen onder één kap en 135,- per m² voor kavels ten behoeve van
vrijstaande woningen.
-Kruispunt Hoofdweg, Butenweg en Riete.
In februari 2013 heeft Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde de gemeente schriftelijk gewezen op de
verkeersonveiligheid van het kruispunt Butenweg, Eikenhorst, de Riete. Dit mede naar aanleiding
van opmerkingen hierover van dorpsbewoners die enkele keren per dag met schoolgaande
kinderen het kruispunt oversteken. Inmiddels zijn ter plekke door de gemeente
markeringswerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens onze bestuursvergadering van 17 september jl.
hebben wij vastgesteld dat wij de tot nu toe genomen maatregelen als onvoldoende ervaren en dat
het risico op een ernstig verkeersongeluk onverminderd groot is. Wij hebben de gemeente
inmiddels nogmaals schriftelijk verzocht maatregelen te treffen om de veiligheid op dit gevaarlijke
kruispunt te verbeteren.
-Koffie drinken met Plaatselijk Belang
Tijdens de ALV in maart van dit jaar heeft PB een lijstje gepubliceerd met speerpunten waar het
bestuur in 2013 extra aandacht aan wil besteden. Een van die punten is het organiseren van een
buurtmonitor. Wat is een buurtmonitor ? Wat ons betreft is dan niets meer dan een informeel
overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en de buurten van ons dorp over zaken die er in
ons dorp leven. Plaatselijk Belang wil die info o.a. gebruiken om onze plannen voor 2014 op papier
te zetten. Wij zijn van plan zo'n gesprek medio november 2013 te organiseren. Onze bedoeling is
om per buurt enkele buurtbewoners voor het gesprek uit te nodigen. Daarom zullen wij de
uitnodigingen ook via de buurtverenigingen versturen. PB rekent op medewerking van onze
buurtverenigingen. Jammer genoeg is niet iedereen lid van Plaatselijk Belang. Meer informatie
over de buurtmonitor leest u in het volgende Else Blattien en op de dorpswebsite.
-Tramlijn Oosterwolde - Steenwijk.
Ooit was Elsloo ook met de tram bereikbaar. Elsloo lag aan de lijn Oosterwolde - Steenwijk. De lijn
werd gedurende het grootste deel van haar bestaan geëxploiteerd door de NTM. (Nederlandsche
Tramweg Maatschappij) Van het tracé is niet veel meer terug te vinden. Op 16 mei 2014 (!) is het
honderd jaar geleden dat voor het eerst een tram Elsloo aan deed, een historische gebeurtenis om
bij stil te staan. Over de NTM zelf is op internet genoeg terug te vinden. Informatie over de tram in
Elsloo is op internet bijna niet voorradig. Over een verdere uitwerking van onze plannen overlegt
PB met de Archiefcommissie.

-Projectplan Elsloo Tronde groen dorp 1.
Graag wil het bestuur van Plaatselijk Belang van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit
te spreken voor de steun die wij de afgelopen tijd van een aantal vrijwilligers uit ons dorp hebben
mogen ontvangen. We denken daarbij met name aan het project dorpen in het groen. Ook voor de
nog lopende deelprojecten (met name kindertuinderij en schoolplein) is de steun van meerdere
vrijwilligers noodzakelijk. Hopelijk is het beroep dat de projectgroep de komende tijd op die
vrijwilligers zal doen niet tevergeefs.
-Projectplan Elsloo Tronde groen dorp 2.
Zoals bekend bestaat bovengenoemd gesubsidieerde projectplan uit een aantal deelprojecten,
waaronder het deelproject dorpen in het groen, de herinrichting van de omgeving van de
basisschool en dorpshuis/eetcafé 't Anker en het deelproject de Es van Tronde. Maar ook de
plaatsing van de schilden en de aanschaf van de nieuwe aanwijsborden werdt door het
projectplan financieel mogelijk gemaakt. De werkzaamheden binnen de deelprojecten worden
gecoördineerd door een projectgroep. In die projectgroep zit al een bestuurslid van Plaatselijk
Belang (Hiltsje Jongsma), maar tijdens de laatste vergadering van de projectgroep is afgesproken
dat ook de secretaris van Plaatselijk Belang (Aad Oudshoorn) zitting neemt in de projectgroep. Het
maakt de informatieverstrekking t.b.v. het Else Blattien en voor op onze dorpswebsite over het
project wat eenvoudiger. M.i.v. deze aflevering van het EB vindt U nieuws over het project
voortaan in de rubriek 'Elsloo-Tronde Groen Dorp'.
-Gebiedsoverleg
Op dinsdag 4 september zijn de Plaatselijk Belang Verenigingen uit de dorpen Makkinga,
Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop, die samen het gebied 'Tussen Tjonger en Lende'
vormen, bij elkaar geweest om te overleggen over de gebiedsagenda. Het was een open gesprek
waarbij een aantal actuele zaken (bijv. internetproblematiek, 100 jaar tramlijn OosterwoldeSteenwijk, repaircafé) aan de orde kwamen, maar waarbij ook uitgebreid werd overlegd over de
manier waarop de Plaatselijk Belang Verenigingen in ons gebied met elkaar denken te gaan
overleggen. Het secretariaat wordt voorlopig verzorgd door Plaatselijk Belang Esloo en Tronde. In
de loop van dit jaar komt de gemeente met een inhoudelijke reactie op onze gebiedsagenda.
-Facebook en Twitter.
De website van Elsloo wordt goed bezocht. Dagen met bijna 200 bezoekers zijn geen uitzondering.
Jammer genoeg heeft Plaatselijk Belang geen inzicht in wie onze website bezoeken. Kijkt de jeugd
van Elsloo wel eens op onze dorpswebsite en hoe zit het met de oudere inwoners van ons dorp ?
In ieder geval vervult 't Else Blattien voor veel inwoners die geen gebruik willen of kunnen maken
van internet een belangrijke bron van dorpsnieuws. Vooral voor die groep schrijft Plaatselijk Belang
maandelijks een bijdrage aan het Else Blattien. Voor berichtgeving aan de 'doelgroep' jeugd gaan
wij op korte termijn gebruik van een Twitter en Facebook account.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

