
Notulen PB vergadering 22 april 2021 

 

1     Opening vergadering door André. 

 

2     Ingekomen stukken: 

a- Pb Middel zit in de OAR voor het zonneveld puur voor de communicatie naar de inwoners en 

om te zien of het proces “fair” verloopt; of iedereen aan het woord komt. 

b- Infoboekje van Kracht van Salland (wast er met samenwerking in Salland gebeurt is) is zeker 

de moeite waard om door te lezen en er misschien ideeën uit te halen 

c- Delegatie van Hofvogels komt 6 mei naar het buurthuis voor overleg hoe de vogelstand te 

behouden, cq uit te breiden. Gesprek is geweest, wederbezoek volgt. Doel is vooral leren van 

elkaars sterke punten. 

d- Ervenregeling van de fam. Schuurman pakt André op. 

e- Bezuinigingsvoorstellen wordt niet door Pb opgepakt; moet iedereen particulier oppakken. 

f- De voorbeeldbrief van Pb Middel over het subsidiebeleid van de gemeente is afgehandeld.  

g- Factuur OVKK is afgehandeld 

 

3     Notulen 212204: Opmerking van André, dat het bidbook ervenregeling naar de provincie niet                   

verder opgepakt wordt. Er is meer werk mee gemoeid als van tevoren gedacht. 

 

4 Mededelingen: 

a. Voorjaarsuitje wordt verplaatst naar 27 juni ivm coronaregels. 

b. Voor de planten in de bloembakken is voor dit jaar €350,-- toegezegd ten koste van de 

reserves. Proberen de financiën voor volgend jaar voor dit project anders te regelen. 

(sponsoring, inzameling tussen de borden). Punt voor de agenda van de ledenvergadering. 

c. De afscheiding van de weg met de stoep met amsterdammertjes bij de Engeweg en bij G. van 

Ooijen is gerealiseerd. 

d. Fam Schuman en fam te Riele hebben zich aangemeld voor de werkgroep erfvogels.  

e. Harry Neulen wordt gevraagd als contactpersoon voor akkerranden en bermen inzaaien. 

Annemieke Egberts heeft zich hiervoor aangemeld. 

f. - De vraag van de gemeente over bermen en sloten wordt doorverwezen naar de werkgroep. 

Deze gaat inventariseren wat er gerealiseerd is en wat er nog voor een wensen zijn. Dan gaan 

ze met een voorstel naar de gemeente. Tussen nu en 4 jaar wordt de bestrating binnen de 

borden verbeterd/vervangen (fietsstroken, stoep doortrekken). Dhr. T. van Leeuwen van de 

gemeente heeft hier een aantal ideeën over die overlegd kunnen worden. 

Ronny vraagt zich af wat het beleid van de gemeente hierover is. André; Dit is niet echt 

bekend. Op de website van de Elshof is een stukje geplaatst met zaken die de gemeente 

intussen heeft gerealiseerd of die nog in de planning staan in de gemeente. 

- De gemeente (T. van Leeuwen) adviseert om geen lantaarnpaal te plaatsen tussen de erven 

van de fam Kocken en de fam Stoel ivm  lichtvervuiling.  Ronnie heeft als voorstel om in 

verband met de veiligheid met de gemeente te overleggen of het mogelijk is om een 

lantaarnpaal met sensor te plaatsen die na een bepaalde tijd (10 minuten) automatisch uit 

gaat of de lantaarnpaal een stukje verder op te zetten. Mail is verstuurd, nog geen reactie 

van de gemeente gehad. 

 

5 Deelname aan OAR zonnepark: Wij nemen het stadpunt van PB Middel over wat betreft 

deelname aan OAR zonnepark (zie punt 1), want de OAR geeft alleen advies aan de gemeente. 



De beslissing over het wel/niet doorgaan van het zonnepark blijft bij de gemeente. Met als 

kanttekening dat als we zien dat dit niets uithaalt, dat we dan uit het overleg kunnen stappen. Dit 

wordt overlegd met Barbara Luijters van de gemeente.  

Wel blijft de vraag of we ook in de OAR van de andere 2 zonneparken in onze omgeving moeten 

gaan zitten. 

Over de voortgang van de zonneparken kunnen de inwoners het beste de kranten (het nieuws, 

sociale media) in de gaten houden. Mail verstuurd naar Barbara Luijters; antwoordt gehad van 

Paul van Bree (hij is aangesteld door de gemeente als projecteigenaar omdat hij dit vraagstuk 

eerder bij de hand heeft gehad). 

6 Woningbouw op de Elshof. Hiervoor schrijft Andre een stukje in het EN. Hierin wordt verwezen 

naar de website van de Elshof waar intussen de presentatie van Paul Jansen op is gezet 

 

7 Financiën: -De financiële afwikkeling van ervenregeling heeft een grotere impact op het 

financiële plaatje en het werk dat er mee gemoeid is als van tevoren gedacht ivm verwerking van 

de eigen bijdrage van de ervenregeling, subsidie van de provincie en de rekeningen van Guus 

Schutte. Ook kan de ongewone geldstromen vraagtekens oproepen bij de bank zodat de bank 

een hit en run actie onderneemt. Dit heeft geen consequentie, want alle geldstromen zijn te 

verklaren met rekeningen. 

Er komen geen weegbonnen en contrafacturen meer van het oud papier. Mailtjes gestuurd naar 

de gemeente (Barbara Luijters) om dit uit te zoeken. 

8 Communicatie: Oud papier. Behalve bovenstaande probleem is er voor dit jaar ook nog geen 

nieuw contract met de ROVA voor het oud papier. Ook hier wordt nog maar eens achteraan 

gegaan ook al is er weinig tot geen contact van Ronny met het GIOW. 

Het is de bedoeling dat na de zomervakantie de werkgroep “oud papier” voor overleg bij elkaar 

komt. 

Het zou makkelijk zijn om 1 mailadres aan te houden voor contacten (info@ pbelshof.nl). Ook 

voor gemeente en ROVA. Ronnie wil dit wel op zich nemen om het proberen te vereenvoudigen. 

(rechtstreeks in mappen of eigen mailadres) 

9 Wat verder ter tafel komt: 

André: Volgens de coronarichtlijnen moet het weer mogelijk zijn om in het buurthuis weer 

overleg te voeren met ongeveer 49 personen. 

De reparatie van het dak van de kerktoren proberen Jan en Machteld dit via de verzekering te 

regelen. 

 

10   André sluit het overleg om half 10 

 


