
Notulen PB-vergadering 10 december 2019 

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

Ria, Ronny 

Afwezig m.k.: Machteld later 

 

1. Opening vergadering.  

2. Ingekomen stukken 

AED herhalingsbijeenkomst 

GPWOW notulen, etc. later 

Veilig wonen in buitengebied: Andre gaat op 23 januari middag 

Openbaar vervoer: besloten dat het niet haalbaar is voor Elshof, een buurtbus. 

Mensen wijzen op mogelijkheden, inloopspreekuur. Inge zet een berichtje op het 

eppie. 

 

3. Notulen 

 

4. Mededelingen 

School: Morgen is er een bespreking op het gemeentehuis. Wij horen z.s.m. 

Bezuinigingen: heeft te maken met het rijk 

5. Kernenbezoek 

De gemeente is een intern onderzoek gestart naar de gang van zaken m.b.t. het 

annuleren van het kernenbezoek aan de Elshof. Dat onderzoek lijkt meer te gaan om 

voorbeelden dan om werkwijze. De gemeente stelt als nieuwe datum 2 april voor. 

Om de kou uit de lucht te nemen wil de gemeente met PB in gesprek op een dinsdag 

in januari. Wij zullen dit gesprek voorbereiden op 7 januari. En aan de gemeente 

doorgeven dat we 14 januari ’s ochtends komen. Het DB kan hierbij aanwezig zijn. 

Ook Ria kan. (Jos) 

6. Lijst bewoners Elshof voorbereiding Windstreekgesprekken 

Als het kernenbezoek op 2 april plaatsheeft, dan zullen de Windstreekgesprekken In 

de week van 2 maart en in die van 16 maart plaatshebben. Jos zal het buurthuis 

bespreken. (Jos) 

7. Afval 

Oud papier: Op slinkse wijze wordt het ons onmogelijk gemaakt om mee te 

vergaderen. We  zullen uit het overleg stappen. Onze keuze is om te gaan voor de 

blauwe container. Bovendien is de prijs van oud papier zo ver gedaald dat het bijna 

niet meer rendabel is. 

Wat in de toekomst misschien wat geld oplevert, is het plaatsen van een container 

voor oud ijzer. 

De werkgroep moet in het eerste kwartaal van 2020 bij elkaar komen. 

De grijze container: André schrijft in EN over deze mogelijkheid en bedankt Mariska 

Jalink voor dit initiatief. (André) 

8. Financiën 



- 

9. Communicatie (Elshof Nieuws) 

André heeft besloten geen stukje nu in EN te zetten. In januari wel weer. 

10. Wat verder ter tafel komt. 

De oud-papier container komt nog een keer tussen kerst en oud en nieuw. André zal 

er voor zorgdragen. (André) 

11. 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) x 

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

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

    

20 Nagaan wat de bepalingen zijn in de statuten over 

contributieverhoging. Dit ook bespreken met de gemeente. 

André  

    

    

23 afspraak voor welkomstbezoek wordt gemaakt.  (Ria) x 

24 Spamfilter: Dit punt bespreken we op een volgende vergadering 

als Inge er ook bij is.  

(Jos) x 

25 Data overleg en windstreekgesprekken agenderen bij buurthuis. (Jos)  

26 De grijze container: André schrijft in EN over deze mogelijkheid 

en bedankt Mariska Jalink voor dit initiatief. 

(André) x 

27 De oud-papier container komt nog een keer tussen kerst en oud 

en nieuw. André zal er voor zorgdragen. 

(André) x 
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