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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.
Terugblik bezoek College aan Elsloo
In september vond het jaarlijkse overleg plaats tussen het College van B&W en het bestuur van
Plaatselijk Belang. In de vorige aflevering van het EB constateerden wij al dat het overleg wat
ons betreft te kort duurde. Op één avond bezocht het College twee dorpen en op de agenda
stonden niet minder dan 18 punten. Dat waren zowel beleidszaken (vnl. ingebracht door het
College) en uitvoeringszaken (vnl. ingebracht door PB) Beleidszaken zijn bijv. het
gebiedsoverleg, de toekomstvisie basisonderwijs, de decentralisatie van overheidstaken en de
zgn. communicatie participatieladder. Ondanks dat er van de oorspronkelijke agenda bij
aanvang van de vergadering enkele punten werden geschrapt kwam met name de behandeling
van een aantal uitvoeringszaken duidelijk in de knel. Groenonderhoud, wegenbelijning,
verkeersveiligheid, nieuwbouw, maar ook dorpsduurzaamheid en onze plannen m.b.t. de
omgeving van ons dorpshuis kregen daardoor niet de aandacht die zij wel verdienen. Als we het
overleg tussen de gemeente en de dorpen wat zinvoller willen maken moet er o.i. toch echt iets
aan de opzet gaan veranderen. Wellicht biedt het overleg dat de Gemeente in voorbereiding
heeft over de gebiedsagenda’s dat voor november staat gepland daarvoor een mogelijkheid.
Buurtsportcoach
In de loop van deze maand wordt een door Scala opgestelde enquête in Elsloo verspreid. De
enquête is onderdeel van het project ´Ooststellingwerf in Beweging´. Via de enquête wil Scala
inventariseren of er behoefte is aan ondersteuning bij bestaande of nieuwe sportactiviteiten in
ons dorp. Aan de enquête ging overleg met Plaatselijk Belang en de Meester K.J. Dijkstraschool
vooraf. Inschakeling van de buurtsportcoach maakt nieuwe activiteiten mogelijk. Ingevulde
formulieren kunt u inleveren bij bestuursleden van Plaatselijk Belang en in ’t Anker. Meer info
staat in de begeleidende brief.
Nieuwe dorpsbewoners
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is de grootste vereniging van ons dorp en heeft bijna 200
leden. Dat aantal verandert natuurlijk regelmatig. Nieuwe dorpsbewoners ontvangen voortaan
allemaal een welkomstbrief die door Elly Rozema op verzoek van Plaatselijk Belang in de bus
wordt gegooid. Elly heeft als geen ander zicht op vertrekkende en nieuwe dorpsbewoners.
Uiteraard beschikt de Gemeente ook over die info, maar geeft die om begrijpelijke privacy
redenen niet af. In de brief vertelt Plaatselijk Belang iets over het dorp, vraagt nieuwe
bewoners om lid te worden van Plaatselijk Belang en om een ondertekend machtigingsformulier
om die contributie automatisch te kunnen incasseren. De tekst van de brief, het
aanmeldingsformulier en de machtiging staan op de plank PBET van de digitale boekenkast op
onze website. Verder ontvangen nieuwe bewoners de drie wandelbrochures die recent zijn
uitgegeven door het Recreatieschap Drenthe. Dorpsbewoners die al langere tijd in Elsloo wonen,
maar nog geen lid van Plaatselijk Belang zijn kunnen die formulieren zelf van de website halen
en zich als lid van PB melden.

Gebieden
Onze gemeente kent verschillende gebiedsindelingen. Op basis van de Structuurvisie uit 2010 is
de gemeente opgedeeld in 4 gebieden. Elsloo vormt samen met de dorpen Makkinga,
Oldeberkoop Langedijke en Nijeberkoop (ezelsbruggetje MOLEN) het gebied Tussen de Tjonger
en de Lende. Dorpsvisies, dorpsagenda’s en gebiedsagenda’s zijn uitvloeisel van die
gebiedsindeling. Voor de gebiedsindeling zijn de traditionele dorpsgrenzen bepalend. In de loop
van dit jaar maakte de gemeente een nieuwe gebiedsindeling bekend voor de decentralisatie
van overheidstaken m.b.t. werk, jeugd en zorg, de zogenaamde 3 D’s. T.b.v. die indeling is de
gemeente opgedeeld in 3 gebieden te weten Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha. Ook dat
noemen wij dus gebieden. Hoe de grenzen van die ‘zorg’ gebieden lopen is nog niet bekend.
Valt Elsloo bijvoorbeeld onder Oosterwolde of onder Appelscha? Of wellicht onder alle twee. Of
is dat per soort van zorg verschillend? De tijd zal het leren en de gemeente zal het ons
vertellen. Beide gebiedsindelingen sluiten in ieder geval niet op elkaar aan. Daar zullen
ongetwijfeld goede en vooral praktische redenen voor zijn. De keuze om voor beide regio
indelingen het zelfde woord ‘gebied’ te gebruiken maakt het er niet overzichtelijker op.
Dorpsschouw.
Zaterdag 18 oktober maakte het Bestuur van Plaatselijk Belang haar traditionele fietstocht door
het dorp. Normaal doen we dat op de avond van de laatste bestuursvergadering voor de
zomervakantie, maar dat was er dit jaar bij ingeschoten. We fietsen niet zomaar een stukje
door het dorp, maar bezoeken bewust een aantal plaatsen en overleggen ter plekke over zaken
die ons in negatieve of juist in positieve zin opvallen of waar van alles te gebeuren staat. De
halte plaatsen van dit jaar waren:
-het bruggetje over de sloot in het park achter de Portingaweg.
-de Eikenhorst bij de ingang van het park en bij de kasten van de netwerkbeheerders
-het kruispunt Kloosterweg Hoofdweg/Eikenhorst
-de hoek kruispunt Kloosterweg/Kloosterheerd
-de hoek Horstlaan/Hoofdweg
-kruispunt Hoofdweg/Peperstraat/Noord
-de Stobbepoel bij de picknickbankjes en het zicht op de plas.
-de Es van Tronde en het robiniabos op de Abbendijk
-het terras van eetcafé dorpshuis ’t Anker
Van het fietstochtje zelf staat elders in het EB een verslag door Ineke Oudshoorn. Onze
bevindingen worden verder ook gebruikt bij onze bestuursvergaderingen en voor het vaststellen
van onze dorpsagenda van 2015.
Duurzaamheidsavond (Bij plaatselijk Belang op de Koffie)
Net als vorig jaar organiseert PBET ook dit jaar weer een aflevering van ‘Bij Plaatselijk Belang
op de Koffie’. Dat zal zijn op woensdag 12 november om 19.30 uur in ’t Anker. Kenden we
vroeger de zgn. najaarsvergadering van PB, tegenwoordig heet zo iets officieel een
buurtmonitor, maar wij noemen het gewoon “Bij PB op de koffie”. Het thema van de avond is
dorpsduurzaamheid, of wel wat kunnen wij als dorp doen om onze maatschappij een beetje
duurzamer te maken. Voor de pauze zal dorpsbewoner Arno Goettsch van Autobedrijf Siton iets
vertellen over aspecten van autogebruik voor de duurzaamheid. Na de pauze verzorgen
studenten van Sameen uit Groningen een presentatie over inzicht in het energiegebruik en
bewustwording in en om het huis. Aan de deelnemers van de avond vragen wij om hun ter
waterkoker voor een test mee te nemen ! De presentatie van I-nrg en Sameen is een vervolg
op het Gemeentelijke project Goed Voorbeeld doet Goed volgen en wordt mogelijk gemaakt
door steun van de Gemeente Ooststellingwerf. Schriftelijke uitnodigingen zijn inmiddels via de
buurtverenigingen verspreid. Meer info via onze dorpswebsite.
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