
Notulen PB-vergadering 7 mei 2019 

Aanwezig: André, Harry, Inge, Jos, Machteld, 

Ria  

Afwezig m.k.: Ronny 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken 

 Ennergie transitie: we willen op de hoogte blijven, maar gaan hier niet heen. 

Jos zal reageren.  

 Oud Papier: er is een vergadering geweest waar bleek dat alle kleinere 

partijen willen dat de gang van zaken onveranderd blijft, maar de gemeente 

zet door. Vreemd hierbij is dat Marle buiten de bepalingen lijkt te vallen, 

terwijl de gemeente ervan uit wil gaan dat er een lijn getrokken wordt.  

Bestuur heeft het onderschat. Opnieuw overleg met alle 14 inzamelaars voor 

de zomer. Deze overeenkomst wordt niet getekend. Vreemde gang van 

zaken, waarbij alle verantwoordelijkheid bij ons wordt gelegd. We kunnen nog 

terug naar de blauwe container. 

 Omgekeerd inzamelen: wat is de zin van een avond? Het is een gelopen race. 

Geef ons niet het gevoel dat we nog inspraak hebben. We zullen de bewoners 

vragen via eppie of ze interesse hebben in een informatieavond? Andre zet 

een bericht op het eppie. 

 Elzekatjes: leefbaarheidsbudget. Gewoon aanvragen. Is niet gebonden aan 

jaar. 

 Er is iemand geweest die vanuit een commercieel belang een bericht op de 

website wilde plaatsen. Dat is geweigerd. 

 Verkoop school: stukje in EN door de gemeente. 

 

3. Notulen 190402  worden goedgekeurd met kleine wijziging 

3 juni inloopavond van 7 tot 8. 4 juni vergadering met gesprek vooraf met een lid 

met het DB. 

De gemeentegrens: er is contact geweest. 

4. Mededelingen  

5. Stand van zaken werkgroepen: 

a. Oud papier: zie hierboven. De werkgroep is in gesprek met de stichting. 

   

b. Hanging baskets: de bakken hangen, er is een lijst in de maak van mensen die 

water gaan geven. De wethouder komt, er komen stukjes in de krant. Er wordt 

een filmpje gemaakt van het geheel. 

 

c. Duurzaamheid, zonneweide 

Uitleg heeft plaatsgevonden. PB is niet tegen, wil reactie gemeenschap 

afwachten. Harry is er wekelijks mee bezig. Er is intensief contact met de 



gemeente. Er komt een energie coöperatie: de concept statuten zijn besproken. 

Een derde bestuurslid is benaderd. Presentatie bij fracties op 16 mei. Motie wsl 

om toch na te gaan of project op Elshof een pilot kan worden. Bewoners van de 

Elshof kunnen deelnemen. Windturbine discussie kan hiermee uitgesteld worden 

tot 2025. Het lijkt erop dat de gemeente nu neigt naar het inzetten op zonne-

energie i.p.v. wind.  

d. Sloten en bermen 

Deze zomer wordt gesproken over het doortrekken van het trottoir in de kern. 

e. Welkom op de Elshof 

Fam. Meulenbelt bezocht. Ze worden lid van PB. 

6. Voorjaarsuitje PB Elshof 

12 aanmeldingen tot nu toe. Volgend jaar golven in Nunspeet? 

7. Financiën 

Geen bijzonderheden. Bankkosten wel omlaag gegaan. Van 11 naar 7 euro per 

maand.  

Er komen zeven looplijsten. Verdeling gemaakt over 7 personen. Bij volgende 

vergadering neemt Inge de lijsten mee. 

Na 4 juni moment plannen om lijsten goed door te nemen. 

8. Communicatie (Elshof Nieuws) 

André verzorgt een stukje voor juni. (André) 

9. Wat verder ter tafel komt. 

We vragen ons af in hoeverre we serieus worden genomen door de gemeente. 

10. 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  
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9 Er zijn twee posten waarop bezuinigd kan worden en daar zullen 

we onderzoek naar doen 

Inge  

10 Lid uitnodigen voor volgend overleg Andre  

11 Harry plant extra overleg over zonneweide Harry  

12 Andre neemt contact op over gemeentegrens Andre  

 


