
Notulen PB-vergadering 05 april 2017 

Aanwezig: Frank, Harry, André en Machteld  

 

1. Bilateraal gesprek met bestuur Buurthuis inzake speelveld en mogelijk andere 
onderwerpen 
De mogelijkheden omtrent het speelveld worden besproken.  

2. Opening vergadering 
3. Ingekomen stukken 

a. Nieuwsbrief Kernpunt van OVKK. 
b. Brief van gemeente: Actualisatie bewegwijzeringsbeleid 
c. IBOR Flyer 
d. Mail Jan van Sandwijk 
e. Mail B. Koekoek; doorstromingsverkeer Molenbrug 
f. Mail stimulant 

 
4. Notulen 01-03-2017 

a. Het aanleggen van  het Glasvezel gaat van start op 14 april en in september 
zou de Elshof klaar moeten zijn 

b. Het welkomsboekje voor nieuwe inwoners is  bijna gereed en gaat naar 
drukker.  

c. Er is nog geen advies van de gemeente binnen gekomen inzake juridische 
implicaties commissie Groen Elshof. 

d. De vergadering van project Duurzame Mobiliteit OVKK is gepland op 
donderdag 13 april. Frank gaat erheen. 

5. Financiën 
Stand van zaken Contributie leden / machtigingen. André praat ons bij over 
voortgang. 

• PB telt ongeveer 145 leden (waarvan 80 machtigingen, en 65 die nog 
opgehaald moeten worden). 

• André zal een voorstel doen in de volgende vergadering over de 
verdeling van het verspreidingsgebied 

• André heeft gesprek gehad met de bank betreffende instructie over 
downloaden formulier; hij komt hier op terug. 

• Saldo lopende rekening is €3000 
• We spreken af dat we de contributie voor 2 jaar gaan ophalen bij de 

leden.  
 

6. Ledenvergadering 8 november 2016 jl. 
Er zijn wijzigingen voor de KvK benodigd om opnieuw abonnement aan te 
vragen om machtigingen te kunnen innen. Papieren liggen klaar en dienen 
door de bestuursleden ondertekend te worden. 
 
 



7. Elshofschool 
a. Claudia Mars-Jansen heeft op dinsdag 21 maart een tweede presentatie over 

haar onderwijsconcept in het buurthuis gegeven. Er is een combinatie 
mogelijk met  de Veteranen Campus. Belangrijk daarbij is nu een 
businessplan. Frank heeft gemeente daarover bijgepraat. Zie verslag van 22 
maart jl. 

b. Heiko Blokpoel heeft gemaild dat de Veteranencampus geen interesse meer 
heeft voor de Elshofschool.  
 

8. Verkeersituatie rondom Molenbrug 
a. Harry praat ons verder bij over de voortgang. Gemeente heeft voorstel 

ontvangen en wil meewerken. 
• Grasbetonklinkers aan de binnenkant van de weg plaatsen; kosten 

daarvan bedragen €1500 
• Varkensruggen zullen worden geplaatst 
• Harry heeft afspraak met Ton van Leeuwen van de gemeente en zij 

zullen ter plekke gaan bekijken hoe het eruit zou moeten komen te 
zien. 

 
9. Leefbaarheid Elshof 

a. In de maand mei zullen de Bewonersgesprekken gaan plaatsvinden: vier 
windstreken en jongeren. Wie doet wat? André onderneemt actie richting de 
jeugd.  

b. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor uren van Stimuland. Zij kunnen 
helpen bij het verder ontwikkelen van de Buurtagenda. Begin april neemt de 
gemeente een besluit.  
 

10. Voorjaarsbijeenkomst 
a. Frank heeft contact gehad met Irma Dennenbos over een mogelijk bezoek 

aan de fa. Dennenbos. Het bedrijf heeft momenteel andere prioriteiten. Ook 
contact gehad met de wijngaard de Landman aan de Tolhuisweg 17 in Raalte. 
Wij kunnen daar terecht vanaf E 3,50 per persoon. Gaan wij dit doen? 
Conclusie: goed idee. 2 weken voorafgaand aan deze bijeenkomst zal dit in de 
brievenbus van de PB-leden worden gegooid. 
 

11. Communicatie (Elshof Nieuws) 
 

12. Wat verder ter tafel komt 
a. Frank en Andre gaan naar jubileumbijeenkomst van Buurtbemiddeling op 

dinsdag 9 mei. 
b. Frank heeft gesprek met wethouder Bosch op dinsdag 11 april over kleine 

kernenbeleid. Daar waar de PB’n doende zijn na te denken over een nieuwe 
rol en positie, wordt van de gemeente nog weinig vernomen welke rol en 
positie zij denken in te nemen.  



c. Frank gaat cursus Politiek Actief volgen, georganiseerd door de gemeenten 
Olst-Wijhe en Raalte.  

d. De zomerborrel van het GPBOW is op woensdag 10 mei in Den Nul. 
Programma is nog niet bekend. 

13. sluiting  

Machteld niet aanwezig bij vergadering van 3 mei, wie wil notuleren? 
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