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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp door het behartigen
van de belangen van haar leden. Via dorpsblad 't Else Blattien, de dorpswebsite en onze
eigen facebook account worden leden en andere geïnteresseerden in ons dorp geïnformeerd.
Nieuwe dorpsbewoners ontvangen allemaal een welkomstbrief met daarin info over PBET en
een aanmeldformulier om lid te worden. Het formulier waarmee u dat kunt doen staat ook
op onze eigen dorpswebsite. Behalve dorpsnieuws staat op die website ook info over de
Gemeentelijke Subsidieregeling waar PB uitvoerder van is en info over het verenigingsleven
van Elsloo. Kortom: de moeite waard om er regelmatig een kijkje te nemen.
-Bestuursleden gezocht
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde heeft zeven leden. Dit is nog niet zo lang het
geval. Twee jaar geleden is ons bestuur uitgebreid van 5 tot 7 leden en dat bevalt prima. In het
voorjaar treden echter minimaal 2, maar wellicht 3 van onze bestuursleden af. Hiltsje Jongsma en
Wilmien de Boer zitten inmiddels 5 jaar in het bestuur en hebben aangegeven zich i.v.m. andere
bezigheden en werkzaamheden, niet herkiesbaar te stellen. Onze voorzitter Jakob Ploeg wil
vooruitlopend op zijn toekomstplannen in het voorjaar in ieder geval als voorzitter, maar wellicht ook
als bestuurslid af treden. Elders in dit nummer van het Else Blattien staat meer informatie over wat
een bestuurslidmaatschap van PB voorstelt. Voor meer info kunt contact opnemen met een van onze
bestuursleden zelf.
-Overleg met de Meester K.J. Dijkstraschool
Tijdens onze bestuursvergadering van november overlegden wij met de nieuwe directeur van de
Meester Dijkstraschool Mw. Greetje van der Kamp. Eigenlijk is ‘nieuw’ een verkeerd woord want
inmiddels is Greetje al weer bijna een half jaar in Elsloo actief.
Behalve ‘kennismaken’ stonden op ons lijstje nog twee andere punten. Uiteraard waren wij benieuwd
naar de ervaringen met het continurooster waarbij de kinderen tussen de middag niet meer naar huis
gaan, maar iedere dag om 14.00 uur vrij zijn. Dat bevalt goed en biedt mogelijkheden voor gezinnen
waarvan beide ouders fulltime werken. Bij een continurooster hoort eigenlijk wel een vorm van
naschoolse opvang, maar die ontbreekt helaas nog in de directe omgeving van de school hoewel de
ruimte er wel is. Ook de verplaatsing van de PSZ (peuterspeelzaal) naar het gebouw van de Meester
K.J. Dijkstraschool bevalt goed. De peuters hebben een eigen ruimte binnen de school en dat zal de
overstap van de Peuterspeelzaal naar de basisschool een stuk gemakkelijker maken.
Greetje praatte ons ook bij over een aantal ontwikkelingen in en om school zoals enkele geplande
school enquêtes onder ouders en kinderen, het monitoren van de sociale ontwikkeling van kinderen, de
nascholing van leerkrachten, ICT-zaken, muziek op school en een nieuw logo.
De verkeerssituatie rondom school verdient nog wel de nodige aandacht. Het betreft de veiligheid aan
de straatkant (de school is niet goed zichtbaar en dus overstekende kinderen ook niet) en de onveilige,
‘rommelige’ parkeerruimte achter ’t Anker. Een punt dat PBeT al langere tijd op haar agenda heeft
staan en in december tijdens het najaarsoverleg met de dorpencoördinator weer aan zal kaarten.
-Glasvezel netwerk ook in Elsloo
Op 3 oktober jl. maakte de Provincie Fryslân bekend dat in het voorjaar van 2018 de schop in de grond
gaat voor de aanleg van een glasvezelkabelnetwerk in de hele Provincie Friesland. Bij de aanleg van
het netwerk werken Kabelnoord b.v. en Coöperatie DFMopGlas samen. De aanleg wordt mogelijk door
financiële steun van de Provincie Fryslân. Uiteindelijk zullen binnen een periode van drie jaar alle grijze
en witte gebieden in onze provincie van glasvezelkabel zijn voorzien. Dus ook Elsloo. In deze aflevering
van het Else Blattien staat een bijdrage over glasvezelkabel door onze voorzitter Jakob Ploeg.

-Vervanging AED
Naast de voordeur van ’t Anker hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator) waarmee je bij
onverwachte hartstilstand met een elektrische schok iemands hartritme kan herstellen. De plaatsing
van de AED kon bijna 10 jaar geleden worden gerealiseerd door een initiatief van de toenmalige AEDgroep. Die AED is aan vervanging toe was de conclusie van de Stichting Reanimatie en AED-groep die
het apparaat in onderhoud heeft na een recente storingsmelding. Om zorgvuldig te kunnen overleggen
over het al dan niet aanschaffen van een nieuwe AED heeft PB voor een periode van drie maanden een
AED gehuurd. Inmiddels heeft dat overleg tussen PBeT en de SVAE plaats gevonden en is besloten de
oude AED te vervangen. Een nieuwe AED kost echter € 1.000,-. PB en de SVAE betalen alle twee de
helft. Voor PB is dat een aanzienlijk bedrag omdat € 500,- de helft is van onze jaarlijkse contributie
inkomsten. In onze bestuursvergadering van november hebben wij besloten het aandeel van PB te
betalen uit de pot Maatschappelijke Subsidies.
-Even bijpraten
In het Algemeen Bestuur van de SVAE zit een vertegenwoordiger van PBeT. In september publiceerde
de SVAE “Even Bijpraten”. Even bijpraten is een nieuwsbrief waarmee het ‘dagelijkse bestuur’ van de
SVAE het ‘Algemene bestuur’ bijpraat over SVAE-zaken. Die nieuwsbrief verschijnt op verzoek van het
Algemeen Bestuur tijdens de jaarlijkse combi vergadering in het voorjaar van 2017.
In de nieuwsbrief van september informeerde de SVAE het Algemeen Bestuur o.a. over de aanschaf
van automatische deuren van ’t Anker, de aanschaf van nieuwe stoelen, het BRL (boekenkast) project,
de status van de brede feestcommissie en de kwaliteit van het schilderwerk van het Elser Praothuus.
PBET juicht de uitgave van de periodieke nieuwsbrief toe, want de SVAE is een voor de leefbaarheid
van Elsloo belangrijke organisatie. PB zou het een goede zaak vinden als de SVAE het hele dorp zou
informeren via die nieuwsbrief. De verkeersituatie op het parkeerterrein achter ’t Anker en de slechte
bouwkundige kwaliteit van het Elser Praothuus zullen de komende jaren om ingrijpende maatregelen
vragen waarbij ideeën, draagvlak en hulp van inwoners onmisbaar zijn.
-Terugblik op Bij Plaatselijk Belang op de koffie
Tijdens onze bestuursvergadering in november hebben wij teruggekeken op de jaarlijkse aflevering
van “Bij Plaatselijk Belang op de Koffie” op donderdag 9 november. Bij Plaatselijk Belang op de koffie is
een informele avond waarbij bestuur en leden overleggen over ‘dorpse’ zaken. De resultaten van de
avond worden door het bestuur van PBeT gebruikt voor de samenstelling van de Dorpsagenda 2018.
Wat ons betreft was het een geslaagde avond hoewel de opkomst van zo’n 20 dorpsbewoners onder de
maat is. Het gaat tenslotte over de toekomst van ons eigen dorp. Complimenten waren er over de
voorbereiding en presentatie door ons bestuurslid Thea ter Veld. Alle deelnemers hebben inmiddels via
de mail een verslag van het overleg ontvangen. Elders staat in het Else Blattien een door Thea
geschreven terugblik op de avond. Onze conclusie was dat wij terugkijken op een geslaagde en
informele avond die ook in 2018 gewoon weer op de agenda zal staan.
-Het bordje van de burgemeester
Elsloo is een van de vijf dorpen van Regio de Molen. Vorige maand schreef die Regio een brief naar de
Gemeenteraad over de houten verkiezingsborden die in verkiezingstijd het straatbeeld in de dorpen
‘sieren’. In Elsloo staat dat verkiezingsbord sinds jaar en dag in de tuin van de Meester Dijkstraschool
en dat vindt PBeT geen fraai gezicht. Niet alleen de plaats waar het bord staat vinden wij niks, ook de
uitvoering vinden wij armoedig en de methode van reclame maken niet meer van deze tijd. Hoe de
besluitvorming over de plaatsen van de borden ooit heeft plaatsgevonden is bij PBeT niet bekend.
Met de brief aan de Gemeenteraad volgde Regio de Molen het advies van Burgemeester Harry
Oosterman op dat hij ons gaf tijdens het laatste regio overleg. Op de agenda van de
Gemeenteraadsvergadering van 28 november staat de brief als ingekomen stuk. De Gemeenteraad
legt het balletje via het afdoeningsvoorstel ‘in handen stellen van het College’ echter weer terug op het
bordje van het College. Daar hoort het onderwerp uiteraard ook thuis als uitvoeringszaak, maar wel
‘binnen de kaders die de Gemeenteraad daarvoor stelt’, zoals dat in politiek taalgebruik heet. Of het
College nog voor de verkiezingen in maart 2018 een betere plek voor de verkiezingsborden in Elsloo
weet te vinden zal de tijd leren. Op de Kloosterheerd moet toch wel lukken?
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