
Notulen PB-vergadering 08 februari 2017 

Aanwezig: Frank, Harry en Machteld  

 

1. Opening vergadering 
2. Ingekomen stukken 

• Mail Frank de Jonge; Frank stuurt reactie. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
het aanbod. 

• Kennis wordt genomen van de voortgang rondom Glasvezel 
• De stichting Duurzaam Olst-Wijhe heeft info gegeven over de komende 

asbestsanering. Wordt opgenomen in EN. 
• Zomerborrel GPBOW.  Frank geeft ons op. 

 
3. Notulen 07-12 

a. Het verslag op de website plaatsen. Versturen naar Wil Bijker.  
4. Financiën 

a. Contributie leden / machtigingen. Dit pakken we de volgende vergadering op, 
André nu niet aanwezig.  
 

5. Ledenvergadering 8 november 2016 jl. 
  Wijzigingen doorvoeren bij KvK. Actie: Machteld  

6. AED 
a. Erik Lozeman coördineert de cursus voor de AED. Kosten voor PB. De AED  

hangt bij Hennie Brouwer en het onderhoud is voor PB. Hennie voert uit.  
7. Elshofschool 

a. Claudia Mars-Jansen houdt op vrijdag 17 februari een presentatie over haar 
onderwijsconcept in het buurthuis. Zij hoopt in de Elshofschool een nieuwe 
school te kunnen stichten en zoekt medewerking van de bewoners van de 
Elshof. 

b. De gemeente gaat nu het bestemmingsplan afronden en daarna komt het 
gebouw te koop. Wij worden door Gerrit Hulleman op de hoogte gehouden. 

c. We hebben een mail ontvangen van Heiko Blokpoel; hij heeft ook interesse 
voor de school en komt hierover in de volgende vergadering een presentatie 
geven.  

8. Verkeer 
a. Gesprek Harry met bewoners rondom de Molenbrug. Harry had foto’s laten 

maken met drone. 7 februari a.s. heeft Harry met de meeste omwonenden 
een afspraak in het buurthuis om de situatie rondom de Molenbrug te 
bespreken.  

b. Er zijn nu kattenogen langs de Wetering geplaatst. Conclusie is dat dit een 
goede vervanging is van de gewenste witte lijn.  

9. Leefbaarheid Elshof 
a. De bewonersgesprekken dienen verder uitgewerkt worden. Frank praat daar 

met André over.  



b. Dorpsagenda. Gesprek met gemeentesecretaris op maandag 16 januari, 16.30 
uur en Frank/André. Gedachte over dorpsagenda kan verder praktisch 
uitgewerkt worden. Juridisch advies over G&B diensten was zeer 
teleurstellend. Gemeente komt hierop terug. 

c. Verslag vergadering GPBOW d.d. 31 januari 2017. De droom van de Elshof. 
De droom is ook opgesteld zodat wij zelf onze kansen kunnen zien. Dit 
agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering  

10. Welkomsgeschenk 
a. Voortgang. 

Wordt ook doorgeschoven naar volgende vergadering 
11. Project Duurzame Mobiliteit OVKK. 

a. Jan van Sandwijk heeft Frank en Harry gevraagd om deel te nemen aan dit 
project. Buurtbus is een onderdeel. In het Elshof Nieuws is gevraagd naar 
interesse in de het gebruik van de Buurtbus. Geen reacties.  

12. Buurthuis 
Machteld heeft gesprek gehad met Adriaan: 

a. PB bijdrage voor jubileumfeest buurthuis april. PB schenkt €250. Machteld zal 
dit doorgeven aan André.  

b. Aanwezigheid tijdens commissievergadering van buurthuis is niet noodzakelijk. 
Principieel zijn wij gebruiker van het buurthuis en als zodanig zouden wij daar 
aanwezig kunnen wijn. PB staat jaarlijks overleg voor tussen de bestuur PB en 
bestuur buurthuis. 

c. Speeltoestellen en speelveld zijn nog ter bespreking. Bestuur van buurthuis 
wordt door Machteld uitgenodigd om in de vergadering van 5 april a.s. een 
aantal zaken door te spreken.  

13. Communicatie (Elshof Nieuws). 
14. Verslag GPBOW.  Wordt ter kennis genomen.  
15. Rondvraag. Geen aanvullende zaken.  
16. Sluiting. 
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