
notulen PB-vergadering 10 mei 2022 

 

 
 
Aanwezig: André, Inge, Ria, Machteld, Jos, Henk 
Afwezig met kennis: Ronny 
Speciale gast: Robin Jansen. 
 
 
1: Opening vergadering om 20:00 uur. 
 
2: Welkom door André met mededeling tegenstrijdig belang volgens handboek WBTR 
 
3: Speciaal welkom voor Robin Jansen, onze nieuwe Kernencontactfunctionaris bij de 
gemeente. Zij is de vervangster voor Bep Koekoek die met pensioen is. Zij 
onderhoud de contacten van de verschillende kernen met de gemeente samen met 
haar collega’s Anita ten Broeke en Gerardy Hulsbergen. 
In ontspannen sfeer hebben alle leden van de PB zich voor gesteld aan Robin Jansen 
met een klein verhaaltje wie we zijn en wat we doen. 
Ook Robin heeft Wij van haar kant enthousiast haar verhaal gedaan en zich 
voorgesteld. Wij hebben aangegeven dat Bep, behalve contactfunctionaris bij de 
gemeente voor ons was, zij ook bij het directieoverleg, het kernenbezoek  en op de 
ledenvergadering was om uitleg te geven van de plannen van de gemeente. Dat was 
geen probleem voor haar, dat was tijdens de overdracht van de werkzaamheden ook 
besproken. 
Zij heeft ook aangegeven dat als we ergens tegen aan lopen bij het contact met de 
gemeente zij graag als aanspreekpunt benaderd wil worden en dat zij dit ook 
verwacht van ons. 
Hierop hebben we gelijk een paar voorbeelden gegeven die zij gelijk in behandeling 
heeft genomen. O.a  
- transparantie (uitleg waarom) vanuit de gemeente naar de buurtschap toe over 
(voor de buurtschap) belangrijke beslissingen zoals grijze container, glasbak 
- gebrek aan communicatie over oud papier. We weten officieel niet waar we aan toe 
zijn. 
 

 
 
4: Ingekomen stukken. 

a. Mailtje over weginspectie van Tom van Leeuwen (gemeente) in sept/okt. Van 
buurthuis tot brug. Hierop zullen we een inventarisatie maken voor wensen 
wat mogelijk is wat betreft  snelheid beperkende maatregelen. 

b. Mailtje Hofvogels over uilenwerkgroep. André heeft een telling gedaan over de 
aantallen uilenkasten in de buurtschap. En dit doorgegeven. 
(verbazingwekkend veel). 

c. Mail van Salland Café over fondsen en subsidies.  



d. Mailtje van Krachtige Kernen over kennissessie plattelandsparlement is niet op 
ons van toepassing 

e. Mail Kennissessie Financiën en zeggenschap zonneparken op 23 mei in 
buurthuis Middel. Gaan André en Ronny heen. 

 
5: notulen 220412.  
Worden volgende overleg besproken. 
  
6: Mededelingen. 

a. Buurtfeest > Elshoffeest: 
Subsidie “Welkom terug na Corona” is door de gemeente toegekend. Hierdoor 
een paar extra werkzaamheden. Maken van banner wordt gedaan door Ronny 
met de verschillende logo’s en alle verenigingen die de buurtschap telt. En 
aanschrijven verenigingen over dat we dit gaan doen en wie als 
contactpersoon wil Machteld op zich nemen.  

b. Bidbook: Dit loopt. Wel weer de opmerking dat we alleen voor optie 1 en 2 
gaan wat betreft subsidie. 
- Optie 1: Eenmalig €5.000,00 voor kleinere projecten. Deze wordt 

rechtstreeks aan de uitvoerenden overgemaakt. 
- Optie 2: Middelgrote projecten krijgen een subsidie van € 25.000,00 per 

project. Dit wordt over een looptijd van 5 jaar toegekend. 
- Optie 3: 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 2 als 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. 

 
 
7: Zonneparken. 

a. OAR Elshof: 
Geen bijzonderheden. Volgende vergadering is 11 mei 

b. OAR Morgenlanden: 
Volgende vergadering op 12 mei is on-line. Jos is dan verhinderd.  André gaat 
voor haar in de plaats omdat hij al in deze materie is ingelezen. 
  
 

8: Financiën. 
a. Oud papier heeft in februari € 272,00 opgebracht. 

 
 

9: Communicatie. 



- oud papier: In februari goede volle container; 3600 kg Nog geen contact 
over contract met de gemeente. Robin gaat hier achter aan. 

- 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. Komt volgende overleg 
op de agenda omdat Ronny niet aanwezig is. 
 

10: Wat verder ter tafel komt.  
- De ledenvergadering dit jaar is gepland op 29 september 

Machteld is aftredend en niet herkiesbaar, Andre is ook aftredend, maar wil 
nog wel door gaan. André zal personen benaderen voor functie in bestuur. 
Ook is het wenselijk om aspirant bestuursleden te hebben zodat zij vast 
ingewerkt kunnen worden bij uittreden andere bestuursleden. 

- Hieraan voorafgaand proberen we het directiebezoek voor week 33/34 te 
plannen. 

- Jos gaat in overleg met Lidi weer zorg dragen voor de bloembakken tussen de 
borden. 

- Veel mensen vonden het toch jammer dat de middag in mei in het buurthuis 
voor “hernieuwde kennismaking na corona” niet door ging.  

- Volgend overleg is 21 juni.  
 
 

10: André sluit de vergadering om 21:45 uur.  
 
 
 
Aktielijst: 
   

 Nieuwe bestuursleden aanschrijven  > André 
 Bloembakken      > Jos 
 Contract gemeente oud papier   > Ronny 
 overleg OAR bewonerscommissie   > André/Ronny 
 kennissessie financiën zonneparken  > André/Ronny 

 laadpaal      > Ronny 
 subsidieaanvraag      > Henk 
 Stukje oud papier in huis aan huis bladen > Ronny 
 Bidbook      > André 
 Banner maken     > Ronny 

 
 


