
Notulen PB-vergadering 03 mei 2017 

Aanwezig; Frank, Harry, André en Machteld  

 

1. Opening vergadering 
2. Ingekomen stukken 

a. Uitnodiging OVKK voor Plattelandsparlement 17 juni as.  
b. Tijdstip Zomer borrel verplaatst naar 19.30 
c. Persbericht gemeente: Naar een passend en toekomstbestendig 

onderwijsaanbod in de gemeente Olst-Wijhe 
 

3. Notulen 05-04-2017 
a. De veteranen Campus heeft zich teruggetrokken uit het project Elshofschool. 

Het Veteranen Instituut neemt deze taak op zich.  
b. De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden bij de Wijngaard De Landman aan 

de Tolhuisweg in Raalte. Uitnodigingen zullen door Frank worden gemaakt 
waarna deze begin mei rondgebracht moeten worden. Er komen looplijsten 
bij. We spreken af dat de uitnodigingen voor 8 mei rondgebracht zullen zijn.  

c. Begin mei overlegt Harry met de gemeente over de verkeerssituatie bij de 
Molenbrug. Wij zijn er geen voorstander van de drie wilgen te gaan kappen. 

d. De wijzigingen bij de KvK zijn ingediend.   
e. Frank en André gaan naar jubileumbijeenkomst van Buurtbemiddeling op 

dinsdag 9 mei. 
f. Frank en André gaan naar de zomerborrel van het GPBOW op woensdag 10 

mei in Den Nul. Programma inmiddels bekend. 
g. Harry stelt voor een Buurt Whats App te starten conform het concept van de 

buurtpreventie Whats App. Wordt gepubliceerd in Elshof Nieuws. Doel is om 
wetenswaardigheden over bijeenkomsten e.d. te communiceren.  

4. Financiën 
a. Contributie leden / machtigingen: 

André praat ons bij over voortgang, hij zal voor nieuwe lijsten zorgen. De 
lijsten zullen compleet gemaakt worden na de bewonersgesprekken.  Na de 
bewonersgesprekken wordt de contributie opgehaald. 
 

5. Leefbaarheid Elshof 
a. Bewonersgesprekken: Er worden 5 avonden georganiseerd: vier windstreken 

en jongeren. Op dinsdag 25 april hebben Frank, Machteld en André gesproken 
over de inhoud van de avond. Frank maakt presentatie.  

b. Frank heeft gesprek met wethouder Bosch op maandag 24 april (was eerder 
11 april) over kleine kernenbeleid. Wethouder ziet de aanpak van de Elshof 
positief tegemoet. Het gaat hier met name om de ontwikkeling van de 
buurtagenda. Er is 20 uur ondersteuning door de gemeente toegezegd door 
een extern bedrijf (ARCON) 

c.  



6. Duurzaamheid 
a. Frank heeft een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door de OVKK, 

inzake duurzame mobiliteit. Er blijken voor de Elshof kansen te zijn voor het 
opwekken van duurzame energie. Frank onderhoudt contacten met Natuur en 
Milieu en de gemeente hierover.  
 

7. Speel- en trapveldje 
a. Frank heeft met de gemeente gesproken over het speel- en trapveldje. 

Mogelijk kan dit gerealiseerd worden op de hoek Engeweg/Runneboomweg. 
De grond is van Gino Schrijver en hij wil meedenken en – werken. Volgend 
overleg is 10 mei as.  
 

8. Communicatie (Elshof Nieuws) 
a. Resultaten bewonersgesprekken 
b. Resultaten overleg met gemeente over verkeerssituatie Molenbrug.  

 
9. Wat verder ter tafel komt 

Vergadering juni: Machteld mogelijk afwezig  
 

10. sluiting  
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