
Notulen PB-vergadering 4 februari 2019 

Aanwezig: André, Harry, Jos, Machteld, Ria en 

Ronny 

Afwezig m.k.: Inge 

 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken  

 Mail AED 

 Uitnodiging Salland Cafe ‘samen verder met jouw idee!’ 7 maart 

Deze mail wordt doorgestuurd naar de verenigingen en gepubliceerd in Elshof 

Nieuws (André) 

 Viering internationale vrouwendag 

Deze gaat ook door naar verenigingen die er belang bij hebben. 

 Uitnodiging inspiratiebijeenkomst digitale dorpen 

 Uitnodiging OVKK: het DB stelt voor om volgend jaar een aanvraag te doen 

 Uitnodiging GPBOW: André, Jos en Inge zijn gegaan. Duidelijk is dat de 

gemeente moeilijk tegen kritiek kan, die wordt uit de weg gegaan. In de 

vergadering is het belangrijk te letten op wat niet gezegd wordt. Ook blijkt uit 

deze bijeenkomst hoe prettig de raad het vindt om voorbereid de 

gemoederen tegemoet te gaan.  

 Evaluatie kernenbezoek: zie het verslag en verderop in notulen. 

3. Notulen 181204 

Notulen ledenvergadering 181101 Deze schuiven we door naar een volgende 

vergadering 

4. Mededelingen  

5. Stand van zaken werkgroepen: 

a. Oud papier 

Er is een enquête in Elshof Nieuws gekomen. De enquêteformulieren kunnen 

ingeleverd worden in het buurthuis. Uit overleg met andere PB’s blijkt dat men 

met dezelfde problemen worstelt. In gezamenlijk overleg hopen we te komen tot 

een georganiseerd tegengeluid. De werkgroep werkt de enquête uit met iemand 

van de gemeente erbij.  

Er wordt een herinnering op het Elshof eppie gezet.   (André)

   

b. Hanging baskets 

Er komt een verhaal en een oproep in Elshof Nieuws. De werkgroep gaat ook 

langs de deuren om mensen te werven die helpen met oppotten en bevloeien. 

Lidy is bezig met Willy Jansen om een apparaat voor het watergeven in elkaar te 

knutselen. Dit nadat andere mogelijkheden daartoe tot niets leidden.  

Daarnaast heeft de werkgroep het idee opgevat om Elshofkatjes vorm te geven 

via de plaatselijke pottenbakster om de buurtschap verder te verfraaien. Dit zal 
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ook een impuls geven aan de activiteiten om in aanmerking te komen voor de 

dorpsvernieuwingsprijs. Zie verderop. Het bestuur is positief over dit plan. 

c. Duurzaamheid, zonneweide 

Het eerste initiatief voor realisatie van de zonneweide gaat niet door. Inmiddels is 

een grotere investeerder gevonden, waar wij bij aan kunnen haken. Verder heeft 

de provincie onze subsidieaanvraag goedgekeurd. We zijn mooi op weg met dit 

initiatief: het bestuur vindt het wenselijk om mee te doen met het grootschalige 

initiatief. Wel vindt het bestuur het van belang om het geheel los te zien van PB, 

zodat er geen financiële of andere verstrengeling is. Er zijn goede stappen 

gemaakt en PB wil hier op een ander moment nog een keer apart over 

vergaderen. PB wil op de zijlijn meedenken, maar is niet verantwoordelijk.  (Jos) 

Dank aan Harry die veel werk verzet heeft hiervoor.  

d. Sloten en bermen 

Er is veel voortgang geboekt door de gemeente: op verschillende plekken zijn 

uitwijkplaatsen gecreëerd en kruispuntmarkeringen aangebracht. PB en Jalink zijn 

tevreden. 

e. Welkom op de Elshof 

Veel nieuwe inwoners zijn bezocht. Men stelt de bezoekjes zeer op prijs. 

6. Evaluatie kernenbezoek:  

Uit de evaluatie van het kernenbezoek blijkt dat de gemeente behoefte heeft om het 

bezoek grondig voor te bereiden. Wij passen ons daarbij aan en zorgen ervoor dat de 

algemene ledenvergadering vervroegd wordt, zodat de punten die uit de vergadering 

komen in oktober meegenomen kunnen worden bij het directieoverleg met de 

gemeente. Half september zal de ledenvergadering worden gepland. (Jos)  

Sommige raadsleden communiceren gemakkelijker dan andere. Er is wel een kloof 

tussen de raad en PB. We doen ons best om elkaar de hand te reiken.  

7. Evaluatie overdracht bestuurstaken:  

De taken zijn overgedragen. Jos moet zich nog toegang verschaffen tot de mail van 

PB. (Jos) 

8. Dorpsvernieuwingsprijs 

Uit een kort overleg dat André had met de organisatie blijkt dat wij in aanmerking 

komen voor deze prijs. Ronny is betrokken geweest bij de aanvraag van Hoonhorst 

en weet dat het een enorm goede impact heeft gehad op de gemeenschap. Hij zal 

nagaan of het mogelijk is wat mensen uit Hoonhorst te spreken die betrokken waren 

bij de dorpsvernieuwing. (Ronny) 

Het DB stelt voor om de aanvraag uit te stellen naar volgend jaar, om verschillende 

redenen: 

a. Het bestuur bestaat voor een groot deel uit nieuwe mensen 

b. De prijs vraagt naast de organisatie o.m. bereidheid om naar het buitenland 

te reizen 

c. We hebben onze achterban nog niet geraadpleegd. 

Voorstel is om een aparte werkgroep in het leven te roepen en Frank te benaderen 

voor de organisatie. Het onderwerp wordt geagendeerd op de ledenvergadering. 

(Jos) 

9. Financiën 



Zie de mail van Inge.  

10. Communicatie (Elshof Nieuws) 

André verzorgt een stukje voor maart. (André) 

11. Wat verder ter tafel komt. 

André: zal de tijd bewaken de volgende keer. 

Machteld: Willem Jalink had een vraag over de kerktijden: hij vroeg zich af of die 

opgenomen waren in het boekje Welkom op de Elshof. Ria geeft aan dat deze in 

huis-aan-huis bladen staan. Lijkt niet nodig dit op te pakken. 

Ronny: zorgt voor oud papier container in februari. 

12. Sluiting  

 

 Actiepunten Wie Klaar 

1 Uitnodiging Salland Cafe ‘samen verder met jouw idee!’ 7 maart: 

Deze mail wordt doorgestuurd naar de verenigingen en 

gepubliceerd in Elshof Nieuws 

(André)  

2 Er wordt een herinnering op het Elshof eppie gezet.  (André)  

3 PB wil over zonneweide op een ander moment nog een keer 

apart over vergaderen.  

(Jos)  

4 Half september zal de ledenvergadering worden gepland. (Jos)  

5 Jos moet zich nog toegang verschaffen tot de mail van PB. (Jos)  

6 Ronny zal nagaan of het mogelijk is wat mensen uit Hoonhorst te 

spreken die betrokken waren bij de dorpsvernieuwing. 

(Ronny)  
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