
notulen PB-vergadering 07 december 2021 

 

 
 
Aanwezig on line: André, Jos, Inge, Ria, Ronny, Machteld, Henk 
 
 
 
1: Opening vergadering om 20:00 uur. 
    Welkom door André met mededeling tegenstrijdig belang. 
 
2: Ingekomen stukken. 

a. Trekpontje: Er is een wandelroute van station Wijhe naar station Heino dat 
voor een deel over het schouwpad bij de wetering van de Wechterholt gaat. 
Door plannen van het waterschap voor lijdelijkere oevers komt het schouwpad 
te vervallen. .Om de wandelroute te behouden is er een voorstel om een brug 
of een pontje over de wetering te leggen. 
Voordeel van een brug boven een pontje is dat de route eenvoudig door 
paarden en mountainbikers vervolgt kan worden en het is minder 
onderhoudsgevoelig en beter vandalisme bestendig.  
Daar in tegen zijn de aanschafkosten van een pontje € 15.000,00 en van een 
brug ongeveer €100.000,00 wat een heel andere financieringsvorm vraagt. 
Een pontje zou mee genomen kunnen worden in de gehele financiering van 
de wetering en een brug zou waarschijnlijk via een subsidiering van een 
LEADER-project  komen. Hierbij moet 25% van het bedrag voor eigen 
rekening genomen worden. 

b. Mailtje van Herxen over het ontgassen van de schepen op de IJssel is niet 
voor ons van toepassing. Moet naar voren komen in het GPBOW-overleg met 
de gemeente op 18 januari. 

c. Vergadering GPBOW van 18 januari in de agenda gezet. 
d. Verslag van Bep Koekoek wat betreft het directie-overleg zie punt 5 

 
3: notulen 211109.  
Deze zijn goed gekeurd met de opmerking dat het voor de duidelijkheid de term 
“tegenstrijdig belang” wordt uitgebreid met “Volgens WBTR-document”. Wat inhoudt 
dat mocht een bestuurslid op een andere manier te maken hebben met een te 
bespreken onderwerp hij/zij zich afzijdig houdt van discussie en eventuele stemming 
hierover. 
Opmerking bij punt 10 over het overdragen van de DOP-gelden. Omdat de 
toneelvereniging onder het buurthuis valt moet deze subsidie eigenlijk via hun vallen 
en niet via de boekhouding van de PB Elshof. Dit geldt ook voor andere DOP-gelden 
die we nog als reservering bij de boelhouding hebben staan. Dit is een paar jaar 
geleden zo geregeld. Nu overleggen met het Buurthuis of het misschien mogelijk is 
of dat de rest van de DOP-gelden naar hun overgemaakt kunnen worden, omdat de 
verenigingen onder hun vallen en niet onder de PB-Elshof. 
 



4: Mededelingen. 
a. Kernenbezoek 17 februari alleen door laten gaan als er eind januari nog een 

ledenvergadering gepland kan worden. Dit is namelijk een afsluiting van de 
cyclus windstreekgesprekken > ledenvergadering > kernenbezoek. Zo kunnen 
de vragen van de leden naar de gemeente nog voorbereidt worden. 

b. Vergaderdatums voor volgend jaar: 
- 3 januari   -14 juni (5 juli) 
- 8 februari   - 6 september 
- 8 maart   - 4 oktober 
- 12 april   - 8 november 
- 10 mei   - 6 december 

c. Zie punt 2a. André neemt deel aan het overleg hierover in januari. 
d. Regels voor aanvraag sponsering door PB om willekeur en onduidelijkheid 

tegen te gaan: 
- Ruim van te voren aanvragen zodat het in pb-bestuur-overleg meegenomen 
kan worden. 
- Kijken waar het geld voor bedoeld is. 
- Kijken of er andere manieren zijn om sponsorgeld te krijgen. 
- Afgelopen jaren maximaal €150,00 per doel gegeven, in de toekomst ook de 
bedoeling. 

 
5: Verslag directie-overleg: 
Kleine vraagteken of de buurtagenda niet herschreven hoeft te worden voor de 
duidelijkheid en begrijpelijke taal en men aanpassingen hiervan kan voldoen met een 
addendum. 
Verder geen op of aanmerkingen. Verslag van Bep Koekoek als bijlage bijgevoegd. 
 
 
6: Zonneparken. 

a. Geen bijzonderheden van de OAR 
b. Vanuit de PB Elshof geen vertegenwoordiging naar zonnepark Klarenbeek. Dit 

is meer voor de bewonerscommissie van de OAR.  
 
7: Financiën. 

a. Oud papier loopt helemaal bij. 
b. Automatische incasso’s van de leden zijn verwerkt. 
c. Voor wat betreft financiële regeling doorsluizen subsidie groene en blauwe 

diensten zal Inge bij de bank informeren wat er mogelijk is, omdat dit ook, net 
als de DOP-gelden, een regeling is die buiten de boekhouding van de PB-
Elshof om moet gaan omdat we er niet direct bij betrokken zijn. Dit is ook 
weer een puntje uit de WBTR om de financiën inzichtelijk te houden voor 
iedereen. 
 

8. Communicatie. 
Voor wat betreft oud papier inzameling van volgend jaar is er nog onduidelijkheid 
over het hoe en wanneer. Er komt begin volgend jaar overleg hierover. Wel worden 
al vast de inzameldatums aan de ROVA doorgegeven zodat deze op website gezet 
kunnen worden. 



9: Wat verder ter tafel komt. 
- Inge vraagt of er volgend jaar iets speciaals georganiseerd moet/kan worden 

ivm het 70-jarig bestaan van de PB Elshof. 
 
10: André sluit de vergadering om 21:30 uur.  
De volgende vergadering is 3 januari 2022. 
 
 
Aktielijst: 
 

 Overleg trekpontje januari 2022   > André 

 Wijziging datuminzameling oud papier in app > Inge 
 Datums vergaderingen volgend jaar  > Henk 
 overleg gemeente wat betreft oud papier > Ronny 
 overleg DOP-gelden naar buurthuis  > Inge 
 overleg met bank groene-en blauwe diensten > Inge 

 

 

BIJLAGE DIRCTIEOVERLEG: 

Verslag directieoverleg PB Elshof d.d. 22-11-2021  
  
Online aanwezig: Dries Zielhuis, Bep Koekkoek, Andre Nijboer en Henk Kortekaas  
 
 Aanvullingen Buurtagenda en overige antwoorden onderaan dit verslag. 

 
1. Opening  
  

2. Ingebracht door PB Elshof  
 

 Geactualiseerde Buurtagenda 

 De Buurtagenda 2019-2020 is geactualiseerd en een agendapunt voor het 
kernenbezoek van 17 februari 2022.  

 
 Subsidiebeleid gemeente Olst-Wijhe,  

 Zijn er in de nabije toekomst bezuinigingen die PB Elshof raken?  
 PB Elshof heeft de contributie verhoogd met instemming van de leden. Hierdoor 

heeft PB Elshof meer armslag. 
 

 Oud papier 
 Wat is de laatste stand van zaken?  

 Waarom mag de Olster Harmonie wel een container plaatsen naast het ophalen? 
Op de Elshof mag dit niet. 
 

 Financiële ondersteuning werkgroepen 

 Bij de eerste buurtagenda hebben werkgroepen een financiële ondersteuning 
ontvangen. Is dat nu ook weer mogelijk? 

 
 Woningbouw Elshoflint  



 PB Elshof heeft overleg met Alfons Ganzevles en Britt Oostveen over 
woningbouw op de Elshof. Wat is in de toekomst mogelijk? 

 
 Subsidie trekpontje wetering en wandelroute 

 PB Elshof heeft contact met Mireille Groot Koerkamp, het Waterschap en Kracht 
van Salland over realisatie van een trekpont. Ook Paul Terhorst is aangehaakt. 
Kan en wil de gemeente dit project ook ondersteunen? 

 

 Energietransitie (zonnevelden) 
 Er gaan informatiebijeenkomsten niet door. Blijft de einddatum in 2022 staan? 

 PB Elshof heeft contact met PB Middel en stelt zich neutraal op.  
        

3. Rondvraag 
Schema 2022 akkoord? 
Kernenbezoek 17 febr. akkoord. Er is een werkbezoek bij de imker gepland. 
 

4. Sluiting 
 
 
 
Antwoorden 
 

1. Geactualiseerde Buurtagenda 2021-2023 

 Wandelnetwerk rondom de Elshof 

 Trekpontje 

 Wegdek Elshof 

 Het Addendum bij de Buurtagenda wordt aangepast aan het vervolg van de Buurtagenda. 

 Na de ledenvergadering wordt duidelijk of er nog meer onderwerpen bijkomen. 
PB Elshof geeft dit na 7 december door aan Bep Koekkoek 

 
 

2. Subsidie 

 Voor 2022 zijn er in elk geval geen bezuinigingen op de subsidies, dus ook niet op die van 
de Plaatselijke Belangen.  

 
3. Oud papier 

 PB Elshof heeft in het verleden al vaker aangegeven dat er onder de inwoners geen 
draagvlak is voor deze manier van inzamelen en dat ze de samenwerking met GIOW als 
moeizaam ervaren. Oud papier was ook een agendapunt in de analyse van 2019.  

 Op dit moment heeft de Elshof een jaarcontract voor de inzameling van oud papier. Door 
corona zijn gesprekken misschien wat lastiger in te plannen. De gemeente houdt niet vast 
aan de deadline van 31 december, maar geeft meer tijd om te overleggen.  

 PB Elshof geeft aan voorkeur te hebben voor blauwe containers als dat mogelijk is. 
Dit moet besproken worden als onderdeel van het overleg met GIOW.  

 GIOW is niet degene die de eis heeft gesteld van ophalen. Dat is een gemeentelijke eis 
op basis waarvan GIOW haar plan heeft gemaakt en op basis waarvan zij ook willen 
werken en communiceren.  

 Gebruik container door Olster Harmonie: 
De Olster Harmonie gebruikt blauwe containers in combinatie met een zes wekelijkse 
inzameling. Omdat de 240 liter container niet voor alle huishoudens voldoende is voor 
deze zes wekelijkse inzameling hebben ze op de Meente een ‘overloop’ container, een 
aantal uren, iedere zaterdag. Deze bemensen ze ook (om vervuiling tegen te gaan). 
Daarnaast verzamelt de Olster Harmonie 5x per jaar huis aan huis in, in het buitengebied. 
Voor het buitengebied en kleine kernen is dat ook de afspraak. 
Als de Elshof het oud papier in hun gebied 5x per jaar aan huis gaat inzamelen, dan hoort 
daar ook een container bij vindt PB Elshof. In overleg kan deze misschien vaker geplaatst 
worden als dat rendabel is. 



 Laatste stand van zaken: Een volgend overleg met GIOW en gemeente is op donderdag 
25 november. Daarna wordt er een overleg ingepland met PB Elshof. 

 
4. Financiële ondersteuning werkgroepen 

 Bij het vervolg van de Buurtagenda kan vanuit het budget onderhoud een bescheiden 
bijdrage gedaan worden. Het gaat dan vooral over werkzaamheden van BOR die te 
maken hebben met de weg Elshof binnen de bebouwde kom. 

 Afspraken hierover worden opgenomen in het Addendum bij de Buurtagenda. 
 

5. Woningbouw Elshoflint  

 PB Elshof en Alfons Ganzevles en Britt Oostveen hebben contact met PB Elshof en 
doorgaans een goede afstemming over woningbouw.  

 Recent is er in het kader van het buurtschappenbeleid een plan voor drie woningen 
ingediend en door het college goedgekeurd. Dit mede n.a.v. een gesprek met een aantal 
jongeren uit Elshof. Daarnaast loopt er een verzoek voor een nieuw landgoed waar ook 
het thema wonen aan de orde is. Uitbreiding lint t.b.v. het buurtschappenbeleid is iets wat 
we gedeeld hebben en mogelijk komend jaar verder concreet aan bod komt.  

 Als er nog specifieke wensen of vragen zijn vanuit PB Elshof kunnen ze contact opnemen 
met Alfons Ganzevles. PB Elshof ontvangt ook de concept woonvisie.  

 
6. Trekpontje en wandelroute 

 Het betreft de wandelroute Wijhe-Heino, een druk bewandelde NS route. De gemeente 
(Wijhe) heeft destijds samen met vele vrijwilligers, o.a. uit de Elshof deze route mee 
ontwikkeld. 

 Het probleem is ontstaan door de plannen van het waterschap om de wetering aan te 
pakken in het kader van Kaderrichtlijn water, waarin het waterschap moet voorzien. 

 Daarvoor moet de wetering aangepast worden op diverse punten. Eén ervan is de aanleg 
van natuurlijke oevers. Dan is er geen ruimte meer voor het wandelpad nabij Schrijver 
over het bestaande schouwpad van het waterschap naar de Velnerallee. Het waterschap 
zou dan ook een oplossing moeten bieden. is overleg geweest met alle partijen. Daar was 
Mireille Groot Koerkamp ook bij. 

 Het waterschap gaat bekijken wat de kosten zijn (van een brug of trekpontje) en kijkt of ze 
dat in de financiering van het totale project kunnen meenemen. Dat is het handigste.  

 Mireille heeft uitleg gegeven over Leader maar dat raad dat in dit geval niet aan. 

 PB Elshof kan eventueel gebruik maken van de aanjaagsubsidie:  
Gemeente Olst-Wijhe | Aanjaagsubsidie Recreatie, Toerisme en Cultuur. Er is wel een 
max. bedrag en een cofinanciering van tenminste 50% gewenst en we kennen deze 
subsidie niet toe aan commerciële partijen. De gemeente vindt op dit moment dat de 
oplossing moet komen van het waterschap. 

 
7. Energietransitie  

 Hiermee worden de zonnevelden bedoelt. De zonnevelden zijn een klein onderdeel van 
de energietransitie. 

 Informatiebijeenkomsten gaan niet door.  
De kennissessies zijn wat verder in de tijd uitgezet. Maar die van 23 november gaat door 
in een hybride vorm, dus met ongeveer 20 personen in de raadszaal en digitaal voor 
thuis. Verder liggen de overleggen uit de nieuwe planning verder uit elkaar, maar gaan ze 
voorlopig digitaal door. We hopen zo snel mogelijk weer fysiek.  

 De deadline van de SDE oktober 2022 is losgelaten (direct na de zomer al) en er is een 
nieuwe planning gemaakt en besproken in de Omgeving Advies Raad. Ook OAR Elshof. 
Die is daarmee akkoord. De ruimte die is ontstaan is eerlijk verdeeld over alle stappen. 
Dus een deel (komend half jaar) voor het participatieproces, een deel voor de 
initiatiefnemers en een deel voor de gemeentelijke procedure.  

 We gaan ook een gemeente brede online bijeenkomst organiseren voor de collectieve 
inkoop energiebesparende maatregelen. Dit doen we samen met de gemeente Raalte. De 
online bijeenkomsten zijn speciaal voor woningeigenaren met woningen van voor 1993. 
Die zijn meestal minder goed geïsoleerd. De bijeenkomsten vinden naar verwachting in 
februari 2022 plaats.  

https://www.olst-wijhe.nl/aanjaagsubsidie


 Geconcludeerd kan worden dat het proces goed bedacht is. De uitvoering is een 
leerproces.  

 


