
Notulen PB-vergadering 5 november 2019 

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

Ria, Ronny 

Afwezig m.k.:  

 

1. Opening vergadering. Wegens omstandigheden is het niet gelukt een agenda te 

maken.  

2. Ingekomen stukken 

Brief gemeente over bezuinigingen: Wordt ter kennisname aangenomen.  

3. Besproken punten:  

Speelveldje: Het huurcontract voor de grond van het voetbalveldje loopt af. De 

gemeente huurt van Wim Dijk. André zal contact opnemen met Wim Dijk om na te 

gaan of hij wil blijven verhuren. Hoewel het veldje op dit moment weinig gebruikt 

wordt, lijkt het goed het te behouden voor de Elshof. Over een jaar of wat kan het zo 

weer anders zijn. André 

Opheffing PB Boerhaar: Dit bericht heeft ons bereikt. De gemeente wil hier geen 

gesprek over aangaan. Wij hebben het gevoel dat de rol van PB is veranderd t.o.v. 

het verleden. Wij blijven ons bezinnen op onze eigen rol en positie. 

Trottoir: Er komt een overleg met de familie Kocken over het beoogde trottoir. 

OVKK: Helaas is het gehele bestuur verhinderd. 

Groene en blauwe diensten: Er komt een nieuwe inschrijfronde. Wij worden hiervan 

graag op de hoogte gehouden. 

Directiebezoek: dit directiebezoek met de gemeente is op een bijzondere manier 

verlopen. Resultaat is dat we het kernenbezoek aan de Elshof vooralsnog niet door 

laten gaan. Reden is dat wij als verenigingsbestuur het gevoel hebben teveel als een 

speelbal te worden gebruikt en dat er te weinig gedaan wordt met wat wij bij de 

gemeente aandragen. Verder wil de gemeente wel met de burger in gesprek, maar 

alleen over onderwerpen waarover de gemeente vooraf geïnformeerd is. De 

gemeente heeft de mond vol over participatie, maar houdt zelf de teugels in handen. 

Dan zijn wij slechts een verlengstuk van de gemeente. De gemeente gaat nu in 

beraad over een vervolg. Heeft ons gevraagd met onze achterban te communiceren 

over de stand van zaken. Dit gaan wij niet doen. André informeert de gemeente.

 André 

Oud papier: het overleg met de inzamelaars verloopt stroef tot niet. Ronny bezoekt 

de vergaderingen en heeft gevraagd om notulen, om reacties op vragen. Maar die 

komen niet. Het overleg bloedt dood. Het ons voorgelegde contract zullen we niet 

tekenen. Waarschijnlijk krijgen wij hier een blauwe container.  

4. Financiën 

- 

5. Communicatie (Elshof Nieuws) 

- 

6. Wat verder ter tafel komt. 



Harry: heeft een bordje van de buurtpreventie gevonden en zal dat ophangen bij de 

ingang van de Elshof bij het buurthuis. 

Ronny: een deel van de Elshof is gemeente Raalte. Wellicht is het een idee om ook 

met de gemeente Raalte contact te hebben over wat hier speelt. 

Jos: de jaaragenda komt in de dropbox. 

7. Sluiting  

 Actiepunten Wie Klaar 

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

te spreken die betrokken waren bij de dorpsvernieuwing. 

(Ronny)  

17 Machteld gaat na wat de afspraken zijn rond EHBO. Machteld  

18 www.kernmetpit.nl agenderen en bestuderen Jos/allen  

19 Data kernenbezoek aanpassen en bespreken Jos  

20 Nagaan wat de bepalingen zijn in de statuten over 

contributieverhoging. Dit ook bespreken met de gemeente. 

André  

21 Overleg met eigenaar grond speelveldje. André  

22 Informeren gemeente over standpunt PB Elshof. André  
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