
notulen PB-vergadering 03 januari 2022 

 

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

a. Aanmelding voor de vergadering van de GPBOW op 18 januari neemt André 
op zich. 

b. Mailtjes over diverse zonneparken; zien punt 5 
 
3: notulen 211207.  
Deze zijn goed gekeurd met de opmerking dat op de aktielijst een aanvulling moet 
zijn dat Inge het op zich neemt, contact met de Stichting van het buurthuis op te 
nemen, wat betreft de afhandeling van de DOP-gelden. En dat ze contact opneemt 
met de bank hoe het met de Groene- en Blauwe diensten het beste geregeld kan 
worden. 
Aanvulling op punt 9: dat een jubileumviering bij het 75-jarig bestaan gepland wordt. 
  
4: Mededelingen. 

a. Bep Koekoek neemt bij de gemeente afscheid. Vraag of er een attentie van ns 
uit naar haar toe moet. Antwoord: Dat dit beter via de GPBOW geregeld kan 
worden omdat zijn voor alle PB’s contactpersoon bij de gemeente is. André 
gaat een mailtje naar Johanna Teekema van PB Middel sturen (algemeen 
voorzitterschap) met deze vraag. 

b. Overleg trekpontje staat in de planning bij André. 
 
 
5: Zonneparken. 

a. Geen bijzonderheden van de OAR Elshof 
b. Bij de OAR van de Morgenlanden is het probleem dat op 1 persoon na de 

gehele afvaardiging van de bewonerscommissie uit de OAR is gestapt. Ze 
hebben het vertrouwen opgezegd in de voorzitter en de secretaris. Er is 
tussentijds al een keer een andere secretaris gekomen. Ook vinden ze dat er 
vanaf het beging geen goede communicatie is geweest vanuit de gemeente. 
Om het gehele proces niet in gevaar te laten komen wil de rest van de OAR 
Morgenlanden dat er een parallel OAR overleg komt. Ook is de vraag gekomen 
of de pb met de bewonerscommissie wil praten om de problemen te 
inventariseren. 
Hierop is besloten om aan de bewonerscommissie te vragen om de problemen 
en vragen op papier te zetten en aan ons te sturen. Aan de hand hiervan gaan 



Jos, Ronny en André dan een gesprek aan met de bewonerscommissie om 
een oplossing voor dit probleem te vinden . 

 
6: Financiën. 

a. Het teveel aan kasgeld, door contante betaling van de contributie, is gestort 
op de bankrekening volgens regels van de WBTR. 

b. Opbrengst van oud papier van oktober is door de ROVA over gemaakt. Hoge 
opbrengst is een positieve meevaller. Dit komt door een hogere prijs die we 
hebben gekregen voor het oude papier én er is veel oud papier ingeleverd. 
  

7. Communicatie. 
- oud papier: Ons is ter oren gekomen dat de Boskamp hetzelfde probleem heeft als 
wij wat betreft het ophalen. 
Ronny heeft 14 januari een overleg met de gemeente en het GIOW over het/hun 
probleem met de manier van inzamelen van het oude papier. 
Ons voorstel naar hun kan zijn om, bij de mensen die zelf het oud papier door 
gezondheidsproblemen niet meer naar de container kunnen brengen, het oud papier 
op te halen. 
 
8: Wat verder ter tafel komt.  

- Door de corona regelgeving is het afgelopen jaar niet mogelijk geweest om 
alle nieuwe bewoners een bezoek te brengen. Omdat het niet bekend is hoe 
dit nu verder gaat in de toekomst is het voorstel om bij iedere nieuwe 
bewoner een brief met kleine attentie door de bus te doen. Later kan er dan 
een afspraak voor een bezoek gepland worden. Zo weten ok de nieuwe 
bewoners dat er een Plaatselijk Belang is waar ze met eventuele vragen 
terecht kunnen. 

- Voorstel is om ambtelijk taalgebruik in stukjes in het Elshof Nieuws tegen te 
gaan deze voor publicatie door een 2e persoon door te laten lezen. Dit kan 
door iemand uit de directe omgeving zijn. 

 
9: André sluit de vergadering om 21:00 uur.  
De volgende vergadering is 8 februari. 
 
 
Aktielijst: 
 

 Overleg trekpontje 20 januari    > André 

 Overleg buurthuis DOP-gelden   > Inge 
 GPBOW overleg 18 januari    > André/Henk 
 overleg gemeente/GIOW oud papier  > Ronny 
 overleg OAR bewonerscommissie   > Jos/Ronny/André 
 overleg met bank groene-en blauwe diensten > Inge 

 mailtje GPBOW presentje Bep Koekoek  > André/Henk 
 brief+attentie nieuwe bewoners   > Ria 

 

 



 


