
notulen PB-vergadering 12 april 2022 

 

 
 
Aanwezig: André, Inge, Ria, Ronny, Machteld, Jos, Henk 
 
 
1: Opening vergadering om 20:00 uur. 
 
2: Welkom door André met mededeling tegenstrijdig belang volgens handboek WBTR 
 
3: Ingekomen stukken. 

a. Mailtje over afwijzing van de laadpaal bij het buurthuis omdat er een laadpaal 
op de Wechterholt gepland is door de gemeente. Deze moet komen bij de 
parkeerplaatsen bij Wechterholt 5 omdat deze plek beter voldoet aan de 
voorwaarden (dichter bij het elektriciteit netwerk onder andere). Wij vragen 
ons af of dit wel zo is omdat hij zo ver uit van de kern af ligt, dat hij door de 
mensen uit de kern weinig gebruikt zal gaan worden. 
Ronny zal nog eens met de gemeente overleggen. 

b. Mailtje van de gemeente over onderhoud van de de wegen op de 
Wechterholt, Kappeweg en de Engeweg. Hiervoor zullen deze wegen een paar 
weken gesloten worden.. 

c. Factuur van Escapement binnen gekomen voor onderhoud website. 
d. Mailtje van Anita ten Broeke (gemeente) voor kennissessie “buurtgeluk”. Hier 

zal geen gebruik van worden gemaakt. 
e. Mail van Gerrie Gelderman in verband met subsidie voor vaststelling 

projectruimte erfvogels (zaaknr 6073975). Hiervoor heeft André uitstel 
aangevraagd. 

 
4: notulen 220103.  
Deze zijn goed gekeurd na aanpassing tekst zonnepark Morgenlanden. 
  
5: Mededelingen. 

a. Buurtfeest: 
Door omstandigheden is het feest, dat samen met het buurthuis gepland was 
op 14 mei, verschoven naar het Elshoffeest. Hier is het de bedoeling dat we 
een onderdeel van het programma gaan sponsorenop de zaterdagmiddag. 
Doel is om de nieuwe bewoners van onze buurtschap kennis te laten maken 
met het verenigingsleven in de Elshof en zo nieuwe leden en vrijwilligers aan 
te trekken. Henk gaat achter de eventuele subsidie, die aangevraagd is, aan 
en waar tot nu toe niets van gehoord is. 

b. Provincie heeft weer contact opgenomen met André of er toch een bidbook (in 
afgeslankte vorm) voor de Elshof gemaakt kan worden. Dit wordt 
gestimuleerd met een subsidieregeling in 3 vormen; 
- Eenmalig €5.000,00 voor kleinere projecten. Deze wordt rechtstreeks aan 

de uitvoerenden overgemaakt. 



- Middelgrote projecten krijgen een subsidie van € 25.000,00 per project. Dit 
wordt over een looptijd van 5 jaar toegekend. 

- Grote projecten met een looptijd van 15 tot 25 jaar kunnen een subsidie 
van maximaal €250.000,00 krijgen. 

Er zijn zo bedenkingen ivm de risico’s voor de PB op het financiële vlak.  Ook 
de duur van de 3e optie is een probleem ivm de lange looptijd. Hierdoor 
hebben we de voorkeur voor optie 1 of 2als het doorgaat. Zo blijft het 
overzichtelijk ook voor de langere duur. 
Op financieel vlak is het de bedoeling dat de PB alleen een doorgeefluik wordt 
voor de subsidie omdat wij al een bestaande vereniging zijn. Als er hiervoor 
een nieuwe vereniging opgericht moet worden (ivm financiële regels van de 
provincie) zijn hier ook weer veel kosten aan verbonden. 
Er hebben zich al wel een aantal gegadigden aangemeld. 

 
 
6: Zonneparken. 

a. OAR Elshof: 
Ze zijn nu bezig met de financiële kanten van het proces te regelen. Ook hier 
zijn er nog flinke drempels op de weg voordat alles geregeld is. Ze zijn ook 
bezig om samen met de andere zonneparken die in de gemeente Olst/Wijhe 
gerealiseerd worden , een businessplan op te stellen.  

b. OAR Morgenlanden: 
Bij afgelopen OAR-vergadering was er nog geen bewonerscommissie 
aanwezig. Voor zover bekend had het kernteam ook nog niet telefonisch 
contact gehad met de “oude” bewonerscommissie. Vertegenwoordigers van 
PB komen dan ook tot de conclusie dat het een euvel is dat er geen 
escalatiemodel aanwezig is voor als het proces niet verloopt zoals van te 
voren was gepland en dat het proces nu in een impasse zit waarvoor de 
bewonerscommissie niet uit te komen is. Dit moet op de.   een of andere 
manier worden doorbroken. Zo heeft de PB al aan het kernteam voorgesteld 
om een bewonerscommissie te vormen van 2 oude leden en 2 nieuwe leden. 
Hier is nog niets mee gedaan.  
 

7: Financiën. 
a. Inge heeft de bankpas van de Groene en Blauwe diensten bij Gerda 

opgehaald. De subsidie wordt nu rechtstreeks overgemaakt naar de 
deelnemers, na ontvangst van de beheersvergoeding van de provincie, zoals 
bij start van het project in 2015 was afgesproken. Hierbij vervalt dan ook de 
bankpas die de Groene en Blauwe diensten van de PB in gebruik heeft omdat 
deze overbodig wordt. 

b. Afwikkeling van de bijdrage aan Sinterklaas:  
- Fanfare is betaald. 
- Hermien zal de rekening nog even opnieuw indienen. 

  
8: Communicatie. 

- oud papier: 
Ronny heeft het publicatiestuk voor de reklamix ook naar de GIOW 
(gemeentelijke inzameling Olst/Wijhe) en de gemeente (Barbara Luytens) 



gestuurd. Hier is helaas geen reactie op gekomen. Ook niet op de vraag 
over het contract de komende jaren. 

- Van de werkgroep bermen en akkerranden nog weinig informatie gekregen 
over het frezen en inzaaien van het wilde bloemen mengsel. André gaat er 
achteraan wat de verschillende individuele wensen van de deelnemers zijn. 
Het is wel bekend dat week 16 dit frezen en zaaien gaat gebeuren. 
 

9: Wat verder ter tafel komt.  
- Volgend overleg is 10 mei.  

 
10: André sluit de vergadering om 21:30 uur.  
 
 
 
Aktielijst: 
   

 Bloemzadenactie     > André 
 Contract gemeente oud papier   > Ronny 
 overleg OAR bewonerscommissie   > Jos/Ronny 
 laadpaal      > Ronny 
 subsidieaanvraag      > Henk 

 Stukje oud papier in huis aan huis bladen > Ronny 
 Bidbook      > André 

 
 


