
Notulen PB-vergadering 30-8- 2017 

Aanwezig: Frank, André, Harry en Machteld 

 

1. Opening vergadering 
Frank opent de vergadering 

2. Ingekomen stukken 
a. De OVKK meldt dat er een subsidieregeling met aanvraagformulier is voor lokale 

initiatieven op de provinciale website. De provinciale bijdrage is tussen € 1.000 en € 
3.000 per initiatief en kan 100% van de kosten zijn. Een eigen bijdrage is dus niet nodig. 
Het is een laagdrempelige subsidieregeling, met als gevolg dat deze in korte tijd kan zijn 
overtekend. In oktober is er een tweede ronde. Zijn er initiatieven?  
We spreken af in Oktober mee te doen, en zal op de agenda van de vergadering van 
oktober geagendeerd worden. 

b. De OVKK meldt dat er een nieuwe voorzitter is. De heer Roy de Witte. Hij is wethouder 
te Tubbergen. 

c. GPBOW overleg 20 november 2017 
 

3. Notulen 01-03-2017 
a. Het boekje “Welkom op de elshof” is klaar en wordt gedrukt. 
b. Er zijn stickers met 30 km uitgedeeld op de Elshof door Harry. 

 
4. Financiën 

a. Contributie leden / machtigingen. Tijd om de contributie op te halen. Wie heeft wat 
gedaan?  
Elk van ons heeft een deel gedaan, maar het is nog niet afgerond. Doel is om het in 
september afgerond te hebben.  
 

5. Leefbaarheid Elshof 
a. Buurtagenda is afgerond en ligt bij de gemeente. Er heeft een eerste gesprek met Bep 

Koekoek plaatsgevonden. In oktober komt er een vervolg. 
b.  Maandag 02 oktober is het directieoverleg om 16.30 uur op het gemeentehuis. Frank 

en André gaan hier naartoe. 
Sofia Mutlu van Acron is dan ook weer terug en met haar bespreken wij de 
voorbereiding voor de jaarvergadering en het kernenbezoek.  
 

6. Duurzaamheid 
a. Elshof dient op termijn energieneutraal te worden. Zien wij kansen? (Wat hebben we 

hier ook alweer over afgesproken?)  
  

7. Speel- en trapveldje 
a. Op dinsdag 12 september vindt de info avond over speelveldje plaats. Gino is hiervoor 

al uitgenodigd. André leidt de avond de avond. Uitnodigingen zullen via het Elshof 
Nieuws verspreid worden. .  



 
 

8. Huisvuilinzameling 
a. In verband met de aanleg van een POP kast voor de glasvezel wordt nu ook versneld 

ondergrondse containers aangelegd bij het buurthuis. Dit betekent dat de 
glascontainers ondergronds gaan. Tevens is er beleid ontwikkeld voor de grijze 
container. Deze gaat verdwijnen. De papiercontainer gaat wellicht ook verdwijnen want 
er komt een blauwe container bij elk huisadres. Frank heeft al bij de gemeente 
aangegeven dat dit een probleem is in de zin van verlies van financiën.   
 

9. Communicatie (Elshof Nieuws) 
a. Uitnodiging voor de ALV. 

 
10. Wat verder ter tafel komt. 

a. Volgende vergadering zal  17 oktober zijn. 
 

11. sluiting  
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