
Notulen PB-vergadering 08 juni 2017 

Aanwezig: Frank, Harry, André en Machteld 

 

1. Opening vergadering 
2. Ingekomen stukken 

a. Uitnodiging voor excursie van de coöperatie ‘Goed Veur Mekare’, de tour 
langs de energietoppers op vrijdag 19 juni.  

b. Uitnodiging OVKK voor Algemene Ledenvergadering op 20 juni in Oudleusen.  
c. Uitnodiging Plattelands Parlement OVKK zaterdag 17 juni 
d. Mails Neeltje Jalink:  

• VVN; witte belijning 
• Beveiligingscamera’s bij bedrijven collectief inkopen? 

e. Mails betreffende Hoog Overijssel en vliegroutes over Salland 
f. VVN: Afspraak over belijning wegen 

3. Notulen 03-05-2017 
a. De voorjaarsbijeenkomst is geweest bij de Wijngaard De Landman aan de 

Tolhuisweg in Raalte. Het was een gezellige ochtend.  
b. 9 Juni overlegt Harry met de gemeente over de verkeerssituatie bij de 

Molenbrug.  
c. Frank is geweest naar jubileumbijeenkomst van Buurtbemiddeling op dinsdag 

9 mei. Het was een leerzame middag. 
d. Frank en André hebben de zomerborrel van het GPBOW op woensdag 10 mei 

in Den Nul bezocht. Leuk voor de contacten.  
e. De Buurt Whats App. Is gepubliceerd in Elshof Nieuws. Zijn er al 

aanmeldingen? 
4. Financiën 

a. Contributie leden / machtigingen. Het is tijd om de contributie op te halen. 
André maakt nieuwe lijsten. André praat ons bij over voortgang.  

b. Andre heeft gesprek gehad met Gerda Overmars. We gaan start maken met 
automatische incasso en gaan terug tot 2016.  
 

5. Leefbaarheid Elshof 
a. Bewonersgesprekken zijn afgerond en waren zeer de moeite waard.  De 

buurtagenda in concept gereed en bijgevoegd. We geven onze feedback op 
deze agenda en na vaststelling zal deze door Frank naar de gemeente 
gestuurd worden.  
 

6. Duurzaamheid 
a. Frank heeft gesprek gehad met Dominique Doedens van Escozon. Hij is in 

Heeten bezig met een project met zonnepanelen.  Dit gesprek kwam tot stand 
na contact met Natuur en Milieu Overijssel. Er is minstens 3 hectare nodig om 
de Elshof van stroom te kunnen voorzien. Kosten zijn hoog door ontbreken 



van voldoende dikke kabels. Het onderwerp zal worden opgenomen in 
buurtagenda.  

b. Vrijdag 16 juni gaat Frank mee op excursie van de coöperatie ‘Goed Veur 
Mekare’, de tour langs de energietoppers.  
 

7. Speel- en trapveldje 
a. Frank heeft samen met Gino Schrijver met de gemeente gesproken over het 

speel- en trapveldje. Conclusie van het gesprek is dat speelveldje kan komen 
op hoek Engeweg/Runneboomweg. Trapveldje blijft voorlopig waar het is. Er 
is meer tijd nodig om e.e.a. goed uit te zoeken als het gaat om verdere 
bestemming van dit stuk grond van Gino. Hij wil het zelf als bouwgrond gaan 
bestemmen. Misschien mogelijkheden om meerdere woningen neer te zetten, 
bijvoorbeeld starterwoningen. Onderwerp opgenomen in buurtagenda i.v.m. 
jongerenhuisvesting. Nu eerst buurt informeren maar hoe? We spreken af dat 
er een overleg hierover belegd gaat worden, en wel op 12 september a.s.  
Daarna  zal de vergunning aangevraagd worden. 
 

8. Verkeersveiligheid 
a. Frank heeft op voordracht van Neeltje Jalink contact gehad met Veilig Verkeer  

Nederland (VVN). Er bleken 30 km stickers gratis te verkrijgen te zijn dus 
inmiddels 100 besteld en gekregen. Harry deelt deze rond. Ook vraag gesteld 
op de witte lijnen voor de weg langs de Wetering. Woensdag 7 mei komt een 
adviseur langs om hier naar te kijken.  
 

9. Communicatie (Elshof Nieuws) 
a. EN komt voorlopig niet uit.  

 
10. Wat verder ter tafel komt. 

a. Vraag van Neeltje Jalink: Is het misschien een idee om eens na te vragen op 
een vergadering of er belangstelling is voor beveiliging  camera' s bij de 
mensen thuis op de Elshof en om die dan collectief in te kopen, maar ieder 
voor zich de rekening, bij een erkend bedrijf? Wat hebben we hier ook alweer 
over afgesproken? 

b. FC Elshof is kampioen geworden en is 50 euro ter beschikking gesteld om de 
voetballers op een voertuig een overwinningstocht door Heino te laten rijden.  

c. Hoe gaat het met het boekje “Welkom op de Elshof”. 
d. Vaststelling bestemmingsplan voor de Elshofschool op 19 juni in de 

gemeenteraad.  
11. sluiting  
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