
Notulen PB-vergadering 01 maart 2017 

Aanwezig: Frank, Harry en Machteld  

 

1. Presentatie “Veteranen Campus” door Heiko Blokpoel 
 

2. Opening vergadering 
Frank opent de vergadering en heet een ieder welkom  
 

3. Ingekomen stukken 
X 
 

4. Notulen 08-02-2017 
a. Het verslag zal op de website geplaatst worden, notulen worden naar Wil 

Bijker gestuurd.  
b. Het  Project “Witte voetjes” voor Elshof is afgemeld. Doel was om bewoners 

van de Elshof te verrassen met een bezoek en hen dan te wijzen op mogelijke 
tekortkomingen.  

c. Asbestsanering is opgenomen in Elshof Nieuws. Wij volgen de ontwikkelingen.  
 

5. Financiën 
Contributie leden / machtigingen. Dit blijft staan voor de volgende 
vergadering als André aanwezig is. 
 

6. Ledenvergadering 8 november 2016 jl. 
Wijzigingen doorvoeren bij KvK zal moet gebeuren door zittend lid, in dit geval 
zal Frank dat zijn. Blijkt niet eenvoudig te zijn en verdient aandacht.  
 

7. Elshofschool 
Claudia Mars-Jansen heeft op vrijdag 17 februari een presentatie over haar 
onderwijsconcept in het buurthuis gegeven. Vervolg op dinsdag 21 maart. Zijn 
er mogelijkheden om haar verder op pad te helpen? Er zal aandacht aan 
geschonken worden in het EN. 
 

8. Verkeer 
Harry praat ons verder bij over de voortgang; Er is 8 februari met de 
betrokkenen een bijeenkomst geweest, met een goed resultaat. De 
aanwezigen zaten in de oplossingsmodus en de oplossing zal in het EN 
geplaatst worden .  
 

9. Leefbaarheid Elshof 
Dit punt komt op de volgende vergadering verder aan de orde. In elk geval is 
Frank bij een bijeenkomst aanwezig geweest waar de rol van PB op de 
agenda heeft gestaan. Frank brengt de buurtagenda ter tafel; dit zou tijdens 



de buurtgesprekken ter tafel moeten komen, en zou de buurtagenda 
operationeel moeten zijn.   
 

10. Welkomsgeschenk 
Het welkomsboekje is klaar en gaat naar de drukker. In mei starten de 
bezoeken. Het promotieteam bestaat uit André en Anneletty.  
 

11. Project Duurzame Mobiliteit OVKK. 
Jan van Sandwijk heeft Frank en Harry gevraagd om deel te nemen aan dit 
project. Nog geen uitnodiging ontvangen. Projectleider Karin Köster meldt dat 
er een tweede vereniging komt binnen de gemeente voor de buslijn Olst-
Boskamp-Raalte. Onduidelijk of Elshof hier onderdeel van gaat uitmaken. In 
ieder geval is er geen animo vanuit de Elshof. 
 

12. Buurthuis 
a. Buurthuis bestaat 15 april 25 jaar, en zal die dag gevierd worden. Gaan wij 

nog een cadeau aanbieden voor 25 jarig jubileum? 
b. In april zal er een gezamenlijke meeting georganiseerd worden tussen 

bestuur PB en Buurthuis om te spreken over speelplek (en wellicht ook andere 
dingen). Bestuur buurthuis zal hiervoor uitgenodigd worden tijdens de 
volgende PB vergadering. Actie: Machteld  
 

13. Commissie Groen Elshof 
a. Fase van aanleg en herstel is nu afgerond. Laatste vergoedingen zijn 

inmiddels binnen. Er zal nu overgegaan worden op onderhoud.  
b. Gesprek met juridisch medewerker is nu gepland op woensdag 8 maart.  

 
14. Glasvezel 

Onrust bij velen om voortgang aanleg glasvezelnet. Ben Nijboer meldde dat er 
inderdaad vertraging is maar het project onder dezelfde voorwaarden nog 
steeds doorgaat. Men hoopt toch echt binnenkort te beginnen.  
 

15. Communicatie (Elshof Nieuws) 
16. Voorjaarsbijeenkomst: 

Staat gepland op 21 mei, zal niet in bedrijf van Jos Dennebos plaatsvinden.  
 

17. rondvraag 
18. sluiting  
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