Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 10 septem ber 2014
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom op deze eerste vergadering na de vakantie. Wilma
Olthof is afwezig m.k.
2 Vaststellen agenda.
Ongewijzigd vast gesteld.
3 Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen.
4 Ingekom en stukken.
Er zijn veel ingekomen stukken, ook door de langere tijd tussen de vergaderingen.
Wanneer er stukken zijn die niet zijn doorgestuurd naar de leden, maar wel graag
worden ingezien moet dit even melden aan de secretaris.
5 Te bespreken onderwerpen op de agenda, de actielijst en de
overzichtslijst ingekom en stukken.
Aktielijst.
*

Gesprek over de bloembakken in de kern en bij de ingangen van het dorp.
Hierover wordt contact opgenomen met Ilona Trip.

*

Het bezoek van B&W is nu gepland op 5 december, er zal een schema worden
gemaakt van de bezoeken. We starten vanaf de Muldershoek en het eindpunt
zal Carpet Cleaning zijn. Daar tussen zullen een aantal locaties worden
bezocht. Er moet nog een duidelijk tijdspad worden gemaakt en deze zal t.z.t.
aan de gemeente worden voorgelegd.
* P.B Kloosterhaar heeft als enige gereageerd op de oproep voor samenwerking
m.b.t. opleiding verkeersregelaars. Dan maar samen oppakken. Anton zal dhr
Mepschen benaderen of hij een cursus avond wil leiden.
* Er wordt nog steeds gezocht naar één of meerdere personen die contact
willen onderhouden met omroep NOOS betreffende aan te leveren nieuws etc.
uit ons dorp.
* Contact met Unive aanhouden.
* Plaatsen AED bij De Bijenkorf. Contact is geweest met betrokken partijen.
Binnenkort afspraak ter plaatse.

Agenda.
•

De Buurtkamer. Regina en Gilian doen verslag van de gesprekken die zijn
geweest. Op 30 juni bij de Gemeente en op 16 juli met Jan Kroezen. Ook zijn

er contacten met Carinova over het wijkgebouw. Binnenkort valt de beslissing
over al dan niet verkopen van dit pand.
Er zijn een aantal mensen benaderd voor een meedenkgroep, om een zo breed
mogelijk draagvlak te krijgen, en om belanghebbende partijen in te schakelen.
Ook moet de bevolking geïnformeerd worden, naar voorbeeld Heemse zoeken
naar sponsor voor flyers.
Alle besturen, verenigingen enz. moeten zoveel mogelijk gebruik van deze
locatie kunnen maken.
•

Ouderen Platform. Er is een bespreking geweest op 28 aug. Arend Jan is
geweest. Er werd aan ons als PB gevraagd om zitting te nemen in een comm.
die de volgende vergadering moet voor bereiden. Dit om een aantal dingen
duidelijk te krijgen en wat precies de taak van het ouderen platform moet
worden. Dit kunnen we toezeggen, A.J. zal dit melden. Afstemmen wie gaat,
afhankelijk van het tijdstip.

•

Er is tijdens deze vergadering kennis gemaakt met twee bestuursleden van
P.B. Balkbrug,
Waaronder de voorzitter dhr Hof. Het blijkt dat we met dezelfde zaken en
problemen bezig zijn. dhr Hof gaf aan dat het zinvol zou zijn om kennis te
delen. A.J. zal contact opnemen voor een afspraak.

•

De oproep voor een wijkalert die via de wijkagent v.d. Sleen bij ons
binnenkwam is op de site geplaatst, tot nu toe geen reacties.

•

Er schijnt nu subsidie beschikbaar te komen voor glasvezelkabel in het buiten
gebied. Dit is voor het dorp Bergentheim niet zo relevant, misschien voor
Goudenploeg en Oud B.heim.

•

Er is een mail van oud Bergentheimer Wichor Bramer. Hij stelt voor om de
gevelsteen uit het voormalige station te gebruiken voor een monument. De
gevelsteen blijkt te zijn verdwenen.
We vinden het een goed initiatief, maar we gaan nog steeds uit van de
heropening van het station. Misschien is het daarin te plaatsen, mocht het
ergens weer opduiken.

•

Omroep Noos heeft een uiteenzetting gestuurd van hun plannen en manier
van werken, we zouden daar wel meer gebruik van willen maken. Het is nog
zoeken naar een juiste aanpak. Het is de bedoeling om er eens een kijkje te
nemen. Gilian zal contact houden.
Er word nagedacht over personen die hierin een taak moeten krijgen. Nu is
nog niet duidelijk hoe die taak eruit zal zien.

•

De gemeente vraagt aandacht voor het goed omgaan met hondenpoep.

•

De oranje vereniging heeft plannen voor een gondelvaart op koningsdag, is
positief ontvangen op een bijeenkomst in de sporthal. A.J.heeft deze bezocht.
P.B. heeft hierin vooralsnog geen rol.

•

Verzoek van de fam. Kroeze om meer verharding bij de depo dog t.h.v. de
Kerkweg, is al eens eerder aan de orde geweest? Misschien beter om de depo
dog dichter bij het voetpad te plaatsen. Gerrit neemt dit op met de
gemeente.

•

De door de gemeente aangekondigde woningbouw behoefte is gepland op 18
sept. de uitnodigingen zijn huis aan huis verspreid. We vroegen ons af of
Beter Wonen Vechtdal ook is uitgenodigd. ( Antw. BWV heeft geen taak maar
is wel uitgenodigd. >>> Goed moment om ook over andere zaken te spreken
met BWV. )

•

Bereikbaarheid mobiele telefoon, dus ook 112 geeft problemen in
verschillende gebieden, ook in de grensstreek. Er is een brief van de gemeente
met de mededeling dat burgemeester Snijder op 10 sept. naar Den Haag gaat
voor deelname aan een gesprek hierover. Klachten kunnen vooraf worden
doorgeven. Zie ook een artikel over dit onderwerp in de Stentor van 1 sept
j.l. Is beantwoord en hebben de Burgemeester succes gewenst.

•

Op verzoek van de gemeente heeft dhr Bril Kanaalweg west 30A contact
gezocht met Plaatselijk Belang over het kappen van een boom. We vinden dat
een vreemde gang van zaken, maar heeft kennelijk te maken met afspraken
uit het verleden over de bomen die daar staan aan de Kanaalweg.
P.B vind dat zij daarin geen partij is, het is de gemeente die kapvergunning
verleend.
Wel willen we aandacht van de gemeente vragen voor het voetpad aan de
Kanaalweg m.n. het gedeelte voor de sporthal liggen de tegels erg los, wat
waarschijnlijk ook te maken heeft met dezelfde bomenrij. Gerrit zal dit onder
de aandacht brengen van de gemeente.
Ook willen we graag geïnformeerd worden over de planning van de gemeente
over het onderhoud van het straatwerk in het hele dorp, er zijn plaatsen bij
wat de toestand van het straatwerk erg slecht is.

•

De leuning van de nieuwe brug geeft kennelijk toch wel problemen wat het
zicht betreft. Er is sprake van coulisseneffect, dat betekend dat je onder een
bepaalde hoek geen doorkijk hebt. Een aanwonende heeft het idee geopperd
om stopborden te plaatsen aan beide zijden aan de Oostkant.

•

Meedoen naar vermogen, student Landstede. Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.

•

Wat betreft de portefeuilleverdeling, dit staat al enige tijd op de agenda, maar
schiet er steeds bij in. Er word voorgesteld om het op de volgende
vergadering voorin de agenda te plaatsen. Mede gezien alle zaken die nu
spelen, is het belangrijk dat de taken enigszins verdeeld worden.

•

Ook het punt toekomst visie, moet binnenkort aan de orde komen. We wilden
de stukken van “in Bergentheim verzetten we bergen “ daarvoor gebruiken,

maar het zou ook goed zijn om aandacht te geven aan Plaatselijk Belang
nieuwe stijl .
6 W .v.t.t.k.
Anton zal de mailbox beheren tijdens afwezigheid van Arend Jan.
Informatie inwinnen over het gebruik van Dropbox.
7 Sluiting
De volgende reguliere vergadering is op woensdag 15 oktober a.s. om 20.00 uur bij
Veenlust.
Degene die met vragen, wensen en verbeterpunten bij het bestuur willen komen,
worden voor deze avond uitgenodigd vanaf 20.00 uur. Eventuele zaken zullen we
dan als eerst op de vergadering behandelen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen
met één van de bestuursleden.

