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LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG ELSHOF 2016 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Elshof  u uit voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk 
Belang Elshof, die zal worden gehouden op dinsdag 8 november in het buurthuis van de Elshof, aanvang 20.00 
uur.  
 
Agenda van de avond: 
   

1. Opening en mededelingen. 
2. Jaarverslag 2015: 

a. Voorjaarsbijeenkomst. 
b. Buurtschouw 18 mei 2016. 
c. Snelheidsbeperkende maatregelen Elshof 
d. Groene en Blauwe diensten. 
e. Snel internet. 
f. Buurtpreventie WhatsApp. 
g. AED. 
h. Duurzaamheid. 

3. Bestuursverkiezingen: 
a. Frank Schumacher is aftredend in 2016 en herkiesbaar.  
b. Simone Schuurman is aftredend in 2016 en niet herkiesbaar. 
c. Hans de Bruyne heeft inmiddels het bestuur verlaten. 
d. Harry Neulen is aftredend in 2017.  
e. Machteld Dijkslag en Andre Nijboer worden voorgesteld als toetredende bestuursleden. 
f. Er is nog een openstaande vacature. 
g. Voorstel verdeling bestuurstaken: 

i. Frank Schumacher  voorzitter 
ii. Machteld Dijkslag  secretaris 

iii. Andre Nijboer  penningmeester (boekhouding wordt gevoerd door Gerda 
Overmars) 

iv. Harry Neulen  algemeen bestuurslid 
4. Discussie leefbaarheid Elshof en positie/rol PB (ingeleid door presentatie) 
5. Heruitgave Boekje “Welkom op de Elshof” 
6. Notulen jaarvergadering 10 november 2015 (bijgevoegd). 
7. Financieel jaarverslag 2015 (wordt vooraf de vergadering uitgedeeld). 
8. Verslag en benoeming kascommissie. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 
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Agendapunt 6: Notulen ledenvergadering PB Elshof 10 november 2015, 20.00 uur Buurthuis Elshof 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter Frank Schumacher heet de leden welkom en een bijzonder welkom aan de leden van het college 
B en W alsmede vertegenwoordigers van de politie IJsselland. Zij gaan later in het programma een presentatie 
doen over het 1000 ogen project. 

Met het college is een bedrijfsbezoek gebracht aan kasteel Nijenhuis als onderdeel van het museum de 
Fundatie. Directeur Ralph Keunig heeft een uitgebreide analyse gegeven van het cultuurlandschap van de regio.  

2. Jaarverslag 

De voorzitter doet verslag van het verenigingsjaar aan de hand van een PowerPoint presentatie. Het betreft 
hier de onderwerpen snelheidsbeperkende maatregelen, Groene en Blauwe diensten, snel internet, 
papiercontainer en de voorjaarsbijeenkomst bij de IJssellinie.  

a. Snelheidsbeperkende maatregelen 

Willem Jalink vindt het niet correct dat niet iedereen is uitgenodigd voor de bijeenkomst van 20 augustus. Hij 
vond dat iedereen die op de Elshof woont, had moeten worden uitgenodigd. 

De voorzitter antwoordt dat het correct is dat niet iedereen is uitgenodigd. Het was allemaal kort dag om dit te 
organiseren want het was vlak voor de zomervakantie en het Elshof Nieuws zou voorlopig niet verschijnen. Aan 
de andere kant was het doel om specifiek met de bewoners, die direct aan de weg wonen, te spreken en niet 
met alle bewoners van de Elshof. Het onderwerp betrof met name geluidsoverlast van snelheidsbeperkende 
maatregelen en zij hebben daar direct last van.   

Marinus Rutgers was hier ook erg boos over dat hij niet was uitgenodigd.  

Adriaan de Ruiter stelt dat de drempels nu te laag zijn waardoor hard gereden wordt. Machteld Dijkslag vraagt 
om er voor hun huis op de stoep een paaltje geplaatst kan worden om het nieuw aangelegde trottoir te 
beschermen. Automobilisten nemen nu de stoep mee voor als ze aan de kant gaan voor andere weggebruikers. 

De voorzitter stelt dat de drempels door de gemeente nog opnieuw worden bekeken en mogelijk  hoger 
gemaakt kunnen worden. Ze doen nu aan de eisen van 60 km weg terwijl de bebouwde kom van de Elshof een 
30 km zone is. PB zal tevens een verzoek doen om een extra paaltje te plaatsen. 

b. Groene en Blauwe diensten 

Na uitleg van de voorzitter en de specifieke vraag of de Groene en Blauwe diensten als een commissie binnen 
PB kan functioneren met een separaat budget vraagt Gerard van Ooijen of er een onafhankelijke voorzitter kan 
komen. 

Willem Jalink wil meer duidelijkheid hebben van de notaris of dit past binnen de statuten. 

Gijs Junius vindt dat geen PB verantwoordelijkheid is maar bij de deelnemers neergelegd moet worden die mee 
doen met dit project.  
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De voorzitter antwoordt dat er nu te veel onduidelijkheid bestaat over dit project. Hij zegt toe met meer 
informatie te komen en een separate vergadering te beleggen over deze materie.  

c. Snel internet. 

CIF/Cogas gaat de aanleg in 2016  van het glasvezelkabelnet overnemen van de stichting SallandGlas. 
SallandGlas gaat zich nog alleen richten op de promotie van het glasvezelnet. Medio 2016 wil CIF/Cogas 
beginnen met de aanleg indien er meer dan 50% aanmeldingen zijn.  

Er wordt gevraagd of er al meer duidelijkheid is over de laatste 4 % die niet kan worden aangesloten omdat ze 
te ver weg wonen. De voorzitter leidt deze vraag door naar de aanwezig wethouder Anton Bosch. Deze stelt 
dat de 4%-groep nog onderdeel is van het gesprek tussen de gemeenten en CIF/Cogas. 

d. Oud papiercontainer 

Geen vragen. 

3. Presentatie website Buurtschap Elshof 

De nieuwe website wordt gepresenteerd . Deze gaat de oude per 1 december 2015 vervangen. Er wordt een 
webmaster aangesteld (Hans de Bruyne) dus als je iets wil plaatsen op de site kun je dat naar de webmaster 
mailen.  Zie hiervoor ook de website www. buurtschapelshof.nl. 

4. Notulen ledenvergadering 6 november 2014 

Goedgekeurd. 

5. Financieel 

De kascommissieleden Paul Jansen en Andre Nijboer geven akkoord voor kascontrole. 

Zij willen de kascontrole ook in 2016 doen. Hiervoor dank. 

6. Rondvraag 

Erik Lozeman vraagt wat er met de school wordt gedaan. 

De voorzitter antwoordt dat dit later in de vergadering aan de orde komt.  

Mevrouw Rensink van de Kappeweg 6 heeft geen uitnodiging gehad.  
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Kernenbezoek gemeente Olst/Wijhe 

WhatsAppgroep buurtpreventie. 

Dolphin Posthoorn van de politie IJsselland legt uit wat 1000 ogen project inhoudt. De WhatsApp 
groep buurtpreventie is hier een onderdeel van. 

Als mensen zich aan willen melden kan dat via bestuurslid Harry Neulen. 

Omgekeerd inzamelen.  

Wethouder Marcel Blind geeft een presentatie over het omgekeerd inzamelen. Huishoudelijk afval is 
feitelijk weer grondstof en de gemeente wil dit zoveel mogelijk gescheiden gaan inzamelen. In de 
loop van 2016 komt er een container voor plastic afval met een oranje deksel. Wellicht dat ook de  
grijze container gaan vervallen en in de plaats daarvan komt er een ondergrondse container op de 
Elshof. 

De Elshof school. 

Wethouder Marcel Blind informeert de aanwezig over de plannen voor de school. De school wordt 
op den duur verkocht maar tot die tijd is het plan opgevat om hier statushouders te gaan opvangen. 
Statushouders zijn vluchtelingen die reeds een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog in een 
AZC zitten. Het COA ziet graag dat deze mensen alvast in een tijdelijke huisvesting binnen een 
gemeente worden opgenomen om zodoende plekken in de AZC’s vrij te maken voor asielzoekers. 
Deze regeling geldt tot september 2017. Indien de school verkocht wordt dan kan het gebouw 
binnen 3 maanden worden opgeleverd. Met PB is afgesproken dat er een informatieavond komt voor 
de bewoners. De verwachting is dat deze mensen in mei 2016 kunnen arriveren.  

Sluiting. 

Iedereen wordt bedankt voor de komst. 

 

  

 

 

 

 

 

 


