
Notulen PB-vergadering 5 maart 2019 

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

Ronny 

Afwezig m.k.: Machteld 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken  

3. Notulen 190402  worden goedgekeurd met kleine wijziging: GHIO moet zijn GIOW. 

Adriaan zal worden uitgenodigd voor een volgende vergadering. (Andre) 

4. Mededelingen  

5. Stand van zaken werkgroepen: 

a. Oud papier 

Er is onduidelijkheid over de mate van overleg en de afspraken met GIOW. De 

werkgroep gaat ervan uit dat er 24 april weer overleg is. Veel mensen die het 

formulier over het inzamelen van oud papier hebben ingevuld zijn al lid van PB. 

Anderen niet. We zouden leden kunnen werven. De gemeente is benieuwd naar 

de uitkomst van de enquête.    

b. Hanging baskets 

De werkgroep heeft data gepland om de bloembakken te vullen en op te hangen. 

Er zijn voldoende mensen bereid om te helpen. Verder is een aanvraag voor 

subsidie voor versiering van de Elshof met elzenkatjes de deur uit gedaan. 

c. Duurzaamheid, zonneweide 

Er wordt gepraat over kansen, verantwoordelijkheid, snelheid. In een apart 

overleg komt een extern adviseur uitleg geven over de zonneweide. (Harry) De 

coöperatie zal volledig los staan van PB. Er is een landschapsarchitect bij het plan 

betrokken en er is overleg met LTO en CDA.  

d. Sloten en bermen 

De gemeente heeft de klacht m.b.t. het wegonderhoud opgepakt. Er is 

onduidelijkheid over het wegonderhoud bij de gemeentegrens Olst-Wijhe en 

Raalte. André zal contact opnemen. (Andre) 

e. Welkom op de Elshof 

Een nieuw welkomstgeschenk is bedacht: een honingpakket. 

6. Energievisie gemeente Olst-Wijhe  

De gemeente dient andere  bronnen van energie te gaan gebruiken: windmolens, 

zonne-energie, vergisting. Op de bijeenkomst bleek dat de weerstand tegen 

windmolens vrij groot is, er is een mooi project met vergisting, maar hier wordt 

onvoldoende vaart mee gemaakt. De gemeente lijkt eerst na te willen gaan wat er 

mogelijk is aan zonneweides, dan te kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen 

van windmolens. Er is een tijdslimiet; als de gemeente geen plannen maakt, grijpt de 

landelijke overheid in.  

7. Rol van PB in Zonneweide 

Zie 5c 



8. Voorjaarsuitje PB Elshof 

Op 26 mei vindt het uitje plaats naar het Hof van Eigenaardigheden. Meer daarover 

in EN. Volgend jaar zijn we welkom op de golfbaan… 

9. Financiën 

Inge heeft nu 2 bankpasjes waarmee alle handelingen gedaan kunnen worden. Het 

ene pasje was voor de groene en blauwe diensten. De kosten voor het overzetten 

worden bij de groene en blauwe diensten in rekening gebracht. 

10. Communicatie (Elshof Nieuws) 

André verzorgt een stukje voor mei. (André) 

11. Wat verder ter tafel komt. 

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) x 

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

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

apart over vergaderen.  

(Jos) x 

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

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)  

7 Het bestuur wil eerst meer informatie krijgen van een 

buitenstaander en de achterban raadplegen voordat het verder 

hierover besluit.  

Harry  

8 Inge zal zich buigen over de invulling van de dag van het 

voorjaarsuitje en iets schrijven voor EN. 

 

Inge  

9 Er zijn twee posten waarop bezuinigd kan worden en daar zullen 

we onderzoek naar doen 

Inge  

10 Adriaan uitnodigen voor volgend overleg Andre  

11 Harry plant extra overleg over zonneweide Harry  

12 Andre neemt contact op over gemeentegrens Andre  
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