
notulen PB-vergadering 08 maart 2022 

 

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

a. Mailtje over 10-jarig jubileum buurtbemiddeling Olst/Wijhe. Is op ons niet van 
toepassing 

b. Mailtje van Cees van Schaik over biljarttoernooi voor Parkinsonpatiënten. 
Besproken met Biljartvereniging, maar hier geen parkinsonpatiënten bij de 
club. Ook een bericht op de buurtapp geplaatst zodat he bericht bekend is 
binnen de Elshof. 

c. Hulp Oekraïne. Vanuit de gemeente Olst/Wijhe is er een crisisteam opgericht. 
Deze is nog niet actief omdat er nog geen concrete aanvraag oor hulp vanuit 
de regering is gekomen. André zal contact met de gemeente opnemen om te 
kijken wat wij kunnen betekenen als het nodig is. 

d. Mailtje van Ingrid Logtenberg (gemeente) om een bijdrage voor een boekje 
voor het van afscheid Bep Koekoek. André en Machteld nemen contact op 
met “oud” bestuursleden voor anekdotes die in een brief naar de gemeente 
gestuurd kunnen worden. 

e. Mail pb Den Nul. Zij hebben statuten aangepast naar aanleiding van de  
checklist WBTR. André zal kijken of hij deze statuten van PB Den Nul kan 
krijgen zodat wij kunnen kijken of deze aanpassingen ook voor ons van 
toepassing zijn. 

 
4: notulen 220208.  
Deze zijn goed gekeurd 

- Overleg groene en blauwe dienste moet nog gebeuren.  
- Subsidieaanvraag vorig jaar afgewezen door de gemeente omdat het in het 

verleden was. 
 
5: Buurtfeest in samenwerking met het buurthuis. 
 
Omdat er tijdens de coronatijd door de maatregelen geen , of heel weinig contact 
mogelijk was tussen de bewoners is voorgesteld om samen met het buurthuis een 
buurtfeest te organiseren zodat het ook voor de nieuwe bewoners van de 
buurtschap mogelijk is om met de nodige personen van de Elshof kennis te maken. 
Het is de bedoeling dat deze op 14 mei plaats vindt. Op het voorstel om een lunch te 



organiseren met een inloopmiddag, zoals besproken met afgelopen overleg, is het 
bezwaar dat dit, zeker voor de zaterdag, erg vroeg begint. Voorstel PB; is om iets 
later te beginnen, zo tegen 15:00 uur, met een verenigingsmarkt en eventueel de 
ondernemers van de buurtschap zodat ook de nieuwe bewoners, onder het genot 
van een hapje en drankje, kunnen zien wat er allemaal georganiseerd wordt op de 
Elshof en er eventueel lid van te worden. 
Voor de kinderen wordt er door de kinderclub een programma opgesteld. 
Gemeente heeft er een subsidieregeling voor: ”Terug in de Kernen”’, welke we aan 
gaan vragen hiervoor. 
 
6: Mededelingen. 
 
Verder geen mededelingen. 
 
7: Zonneparken. 

a. OAR Morgenlanden: 
Vertegenwoordiging PB heeft op 10 maart een vergadering met het kernteam 
van de OAR Morgenlanden met de vraag van hoe het nu verder moet. Deze 
OAR wil niet verder gaan met de “oude” bewonerscommissie vanwege de, in 
hun ogen, onredelijke tegenwerking van de bewonerscommissie en het 
tegenhouden van de voortgang van het proces. Na het overleg met het 
kernteam zal PB terugkoppelen aan de “oude” bewonerscommissie Doel is om 
weer tot samenwerking te komen. PB blijft het proces heel nauwkeurig volgen 
en blijft vooral ook toezien op een correcte verslaggeving in de notulen, 
omdat deze straks gebruikt gaan worden door de gemeente om hun besluit 
op te funderen.  

b. OAR Elshof: 
Geen nieuwe mededelingen. Volgende vergadering 23 maart 
 

8: Financiën. 
a. We hebben voor januari voor het gebruik van het buurthuis 4 rekeningen 

binnen gekregen terwijl we er maar 3x geweest zijn. Dit wordt uitgezocht en 
overlegd met het buurthuis. 

b. Rekening voor het sinterklaasfeest is nog niet binnen bij Inge. Deze wordt 
opnieuw opgevraagd zodat deze uitbetaald kan worden.  
 

9: Communicatie. 
- oud papier: er komt een berichtje om oud papier op te halen op de app; in 

het Elshof Nieuws en weekkrant “Huis aan Huis Reklamix”, waar mensen 
binnen het verspreidingsgebied van het EN én die zelf niet in de 
gelegenheid zijn om het oud papier te brengen op kunnen reageren (dit 
zijn de grenzen van het ophaalgebied.  

- Er is overigens hierover nog geen contract binnen met de gemeente. 
Gemeente is hierover niet te bereiken. 

 
10: Wat verder ter tafel komt.  

- Laadpalen: Ronny stuurt een mailtje naar de gemeente over de voortgang 
wat betreft het aanvragen voor een laadpaal voor gemeenschappelijk gebruik. 



- André gaat met Henk Hofmeijer rond de tafel wat er kan gebeuren met het 
overgebleven grof tuinafval na het snoeien. 

- Willem Jalink had nog een mooi stukje historie in de vorm van notulen van 
een bestuursvergadering uit 1970. Deze heeft hij aan Machteld mee gegeven 
die deze rond heeft laten gaan. Mooi om te zien waar ze toen mee bezig 
waren én wie er mee bezig waren. Bedankt Willem. 

- Provincie heeft weer contact gezocht om een bidboek, in afgeslankte vorm 
,van dit gebied in elkaar te zetten. (oorspronkelijke natuurlijke staat van de 
Elshof in kaart brengen zodat getracht kan worden dit opnieuw te realiseren.) 
Dit is vorig jaar ook al een keer besproken. Dit is toen afgeketst (Gitta, Simon 
en André) omdat dit heel veel werk is. Er is voor de uitvoering van het 
bidboek een subsidieregeling. Dit financiële gedeelte is binnen de PB Elshof 
ook niet eenvoudig te realiseren.  

 
10: André sluit de vergadering om 21:45 uur.  
De volgende vergadering is 12 april. 
 
 
Aktielijst: 
 

 Overleg Henk Hofmeijer    > André 
 Overleg groene en blauwe diensten  > Inge 
 Subsidie aanvraag     > André, Henk 

 Contract gemeente laadpaal   > Ronny 
 overleg OAR bewonerscommissie   > Jos, André, Ronny 
 overleg met buurthuis    > Machteld 
 afscheid Bep      > André, Inge, Henk 
 rekening sinterklaas    > Inge 

 Stukje oud papier in huis aan huis bladen > Ronny 
 Contact gemeente Oekraïne   >André 

 
 
 


