
notulen PB-vergadering 11 juni 2021 

 

 

1. Welkom door André in het buurthuis om 20.00 uur. 

2. In gekomen stukken: 

a. Op 21 juli treedt de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur En Toezicht) in 

werking. DB komt op 21 juni bij elkaar om e bekijken wat dit voor een 

invloed heeft op onze notulen. Conceptvoorbeeld van pb Middel wordt 

dan ook besproken. 

b. Webinar van de RABO over duurzaam ondernemen heeft geen nut voor 

pb, daarom wordt er niet op ingegaan. 

c. In het najaar wordt bekeken wat voor een invloed de extra lantaarnpaal 

tussen de fam. Stoel en de fam. Kocken heeft. Omdat het nu zo lang licht 

blijft heeft het nu geen nut. 

3. Notulen van 210601 zijn na aanpassing goedgekeurd. We liften met het    

inzaaien van de bermen en akkerranden mee op de bestaande werkgroep van 

Broekland door de expertise en het programma die daar al aanwezig is. Hier is 

al overleg over geweest. 

4. Mededelingen: 

a. Bij deelname aan de nieuwe ervenregeling is het de bedoeling da er 

alleen nieuwe erven aan meedoen. Erven van vorige regelingen zijn 

uitgesloten.  

5. Voor het voorjaarsuitje op 27 juni hebben zich 25 volwassenen  4 kinderen 

zich aangemeld. Gezien dit grote aantal is voorgesteld om 3 groepjes te maken 

voor de rondleiding. Marc zal iets over de bijen vertellen, Ellen over de winkel 

en het is de bedoeling Peter Hennen te vragen iets te vertellen over de 

ervenregeling. De koffie komt voor rekening van PB. Ria zorgt voor een 

bedankje. 

6. Deelname OAR.  



Er waren veel mensen bij het overleg aanwezig. Door ons is duidelijk gemaakt 

dat we in het OAR zitten als onafhankelijk persoon die het gehele proces wil 

monitoren zodat iedereen gehoord en onduidelijkheden weggenomen worden. 

Bewonersplatvorm is met 4 personen vertegenwoordigd in het OAR. Indruk is 

dat er bij deze groep veel bedenkingen zijn omtrent het zonnepark en de 

inspraak (advies) van de OAR richting de gemeente én wat deze met dit advies 

doen. Voor overleg Van de OAR voor het zonnepark van de Elshof is er wel een 

uitnodiging gekomen, voor de zonneparken Morgenlanden en Dasleven niet 

omdat de gemeente er vanuit gegaan was dat de PB’s van Boerhaar en Wijhe 

hieraan mee doen. Bij de gemeente is duidelijk gemaakt dat wij ook voor hun in 

de OAR’s zitten en dat wij graag voor de volgende keer ook een uitnodiging 

willen krijgen en of de notulen van afgelopen vergadering gedeeld kunnen 

worden. Dit moet bij Marieke Langekamp (notulist gemeente) gevraagd 

worden. 

7. Er is initiatief voor 3 nieuwbouw woningen bij terrein Runneboomweg.  Er is 

een app-groep voor belangstellenden voor de nieuwbouw. Voor mensen buiten 

de Elshof die ook belangstelling hebben voor een woning op de Elshof moet 

een andere manier gevonden worden om deze voor het eert te bereiken. (Vaak 

door mensen uit de Elshof zelf geïnformeerd). Er wordt ook gekeken naar 

meerdere mogelijkheden om te kunnen bouwen in en rondom de Elshof. Het 

aanspreekpunt hiervoor is Alfons Ganzevles, hij werkt bij de gemeente 

. Vanuit de gemeente (dhr. Engberink) en Werkgroep van de Elshof (Paul 

Jansen) gaat er een uitnodiging uit voor overleg hoe dit aan te pakken. 

8. Financiën:  

a- Van het oud papier is de eerste betaling (februari) door de ROVA op onze 

rekening gestort. Het blijft een puntje dat Van Gelder geen weegbonnen meer 

naar ons stuurt er kan dan door ons geen controle uitgevoerd kan worden. 

b- Voor de hanging baskets (tussen de borden) is een donatie binnen gehad. De 

rest (€350,00) wordt door de PB betaald. 

 

9. communicatie 



a. Oud papier:  

Contract voor dit jaar met de ROVA nog niet binnen.  En communicatie 

met GIOW is slecht omdat wij het niet zien zitten (financieel een debacle) 

om het oud papier in de regio op te halen. 

Na de zomervakantie is er een overleg binnen de werkgroep over dingen 

waar ze nu tegenaan  lopen en hoe het nu gaat en wat voor een andere 

inkomstenbronnen er zijn als het oud papier weg mocht vallen. 

b. Er komt in het EN een laatste stukje over het voorjaaruitje over het 

verloop van het uitje en hoe en hoe laat er te komen. Er komt ook een 

stukje in als bedankje aan de sponsoren van de hanging baskets. 

10. Wat verder ter tafel komt: 

a. Om contact te onderhouden met de gemeente, omdat dit door de 

coronacrisis op en laag pitje is gekomen,  stelt Bep Koekoek voor om een 

filmpje te maken van wat we het laatste jaar gerealiseerd hebben in de 

gemeenschap. Antwoordt van ons is dat de gemeente dan misschien iets 

meer moeite moet doen. 

b. Vraag of de notulen eer der op de mail gezet kunnen worden zodat er 

eerder op ingesprongen kan worden. 

c. Machteld gaat het welkomstcomité tijdelijk versterken. Door nog veel af 

te leggen welkom bezoeken, omdat deze uitgesteld zijn door de 

coronacrisis, is voorgesteld om het welkomstcomité uit te breiden en 

dan met 2 groepjes op pad te gaan om de achterstand in te halen.  

d. Volgende overleg (14 september)  

e. Lekkage van de kerktoren is opgelost via de verzekering (stormschade) 

11. André sluit de vergadering om 21:30 uur  

 

Aktielijst: 

 Peter Hennen benaderen   > André 

 Bedankje in EN voor hanging baskets  > Jos 

 Uitleg voorjaarsuitje in EN   > Inge 

 Welkomstcomité uitbreiden    > Machteld 

 Buurthuis reserveren voor volgend overleg >  Henk 



 Overleg over wbtr op 21 juni   >  André, Inge, Henk 

 Bedankje voorjaarsuitje    > Ria 

 

 

 

 


