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1.
Opening door voorzitter dhr. A. ten Brinke
Anton opent de vergadering en heet de ongeveer 25 aanwezigen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor de raadsleden, wethouder Janssen en Ingrid Schepers.
Het afgelopen jaar hebben we zeker niet stil gezeten een aantal zaken waar we mee
bezig zijn geweest:
Zichtbare, minder zichtbare of helemaal niet zichtbaar.
In het afgelopen jaar hebben we een aantal verkeers veiligheid acties gehouden. Dit
project is gebeurd i.s.m. de gemeente, de politie, de beide lokale scholen en de 3 PB’s van
Bergentheim.
We hebben de zgn ‘Duim Actie’ gehad op 21 maart. – snelheidscontrole langs de
Kanaalweg West t.h.v. de sporthal.
Ook is er een ‘Lichtjes actie’ geweest. Fietsers (met name school gaande kinderen)
werden ’s morgens vroeg gecontroleerd op hun verlichting. Als dit goed voor elkaar was
kreeg je een presentje.
Naar aanleiding van deze acties waren we genomineerd als dorp voor een ‘Buurtlabel’.
De gemeente Hardenberg heeft ons voorgedragen bij VVN, die hiermee landelijk bezig is.
Best trots dat wij als klein dorp hiervoor in aanmerking kwamen.
De ‘prijs’ hiervoor werd aangeboden door VVN tijdens een bijeenkomst in sporthal
Möllinkslag. Jan Hommes van VVN en wethouder Janssen hebben de prijs uitgedeeld
onder het genot van een hapje en een drankje.
Er is een label aangeboden in de vorm van een bord, die wij nog ergens moeten plaatsen.
Een beetje lastig omdat we dit met de 3 PB’s moeten delen. We hebben daarom besloten
om dit bord eerst maar tijdens de acties te presenteren . Ook hebben we een geld bedrag
gekregen waarvoor we een cadeau mochten kiezen. In overleg met elkaar is besloten om
hier 2 banken voor aan te schaffen die t.z.t. in het Bremouwersbos worden geplaatst.
Gedurende 3 jaar mogen we de naam ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ dragen, we zijn dan ook
verplicht om 3 jaar lang ieder jaar één of meerdere acties te organiseren wat
verkeersveiligheid betreft.
Ook de spoorsloot langs de Parallelweg heeft aandacht gekregen. Deze sloot werd één
keer per jaar of twee jaar schoongemaakt. Totdat dit op een gegeven moment gebeurd
was. In het kader van bezuinigen was besloten om dit niet meer te doen. Men achtte dit
niet meer nodig omdat het een sloot was waarop geen aanvoer of afwatering zit. Maar
één van de aanwonenden heeft dit eens onderzocht en dit blijkt niet zo te zijn. Er zit wel
degelijk aanvoer op deze sloot. En door deze sloot niet schoon te houden, zorgt dit voor
overlast, zoals waterratten, steenmarters en ander ongedierte. Dit is bij verschillende
instanties gemeld, maar zonder resultaat. Wij als PB zijn tenslotte gevraagd of wij wat
konden doen. We hebben hierover contact gehad met wethouder Janssen, hij zag
duidelijk in dat dit een probleem was en heeft hierin stappen ondernomen. Het resultaat
is dat de spoorsloot weer netjes is schoongemaakt en dat dit in de toekomst ook blijft
gebeuren.
Ook zijn er hondenuitlaatstroken gerealiseerd. Iedere kern van de gemeente
Hardenberg had duidelijke aangegeven hondenuitlaatstroken, deze zijn destijds
gepresenteerd in de Toren, behalve van Bergentheim. Hier was eigenlijk geen

duidelijkheid over. Daarom is besloten om dit in overleg met de gemeente in kaart te
brengen. Het nu duidelijk aangegeven d.m.v. bordjes.
Kort nog een paar kleinere zaken:
infoborden langs het Jaagpad (voetpad berm langs Kanaalweg West)
betrokken bij eventuele realisering van de Buurtkamer
toezegging van een AED aan de oost kant van het kanaal door dhr. Arentsen van
Arenco, de bouwer van de Bijenkorf.
Betere toegankelijkheid van het Bremouwersbos, met name voor rolstoelgangers,
mensen die slecht ter been zijn. Denk aan bewoners van de Muldershoek.
2.
Verslag ledenvergadering 20 maart 2013
- In het verslag van vorig jaar wordt genoemd over een trein halte in Bergentheim. Hoe
staat het daar nu mee? Janssen: We moeten eerst zorgen dat de trein door getrokken
wordt naar Hardenberg. Dit is in principe besloten en zal in 2016 gebeuren. Hiervoor
moet de halte in Geerdijk dicht. Als wij nu gaan zeggen dat we ook een halte in
Bergentheim willen, moet er nog een andere halte dicht, dat krijg je nu niet voor elkaar.
Elk overleg dat wij met Janssen hebben wordt dit punt behandeld, dus we houden het
zeker warm.
- Is er al meer bekend over de buurtkamer? Regina: In januari zijn er een aantal locaties
bekeken, dit leek positief, maar daarna bleef het stil. Onlangs hoorde Regina dat de
gekozen locatie (Het groene kruis gebouw) helaas niet door kon gaan. Nu zijn ze op zoek
naar een alternatief.
3.
Financieel overzicht en verslag kascontrole
Vraag: Er staat een bedrag voor ‘projecten’ op het overzicht, wat zijn dit voor kosten?
Antw: De vulling van de bloembakken (jaarlijks), vlaggenmast Muldershoek (eenmalig)
en infoborden Jaagpad (eenmalig).
Jan Nijenhuis n.a.v. kascontrole: De bloembakken samen met de bestuurskosten zijn al
bijna meer dan de jaarlijkse inkomsten. Anton: We hebben een contract voor de
bloembakken, deze loopt bijna af. Over een verlenging en de kosten zal dan worden
gesproken.
Wilma (penningmeesteresse) gaat voor de volgende vergadering een begroting maken
voor het komende jaar zodat we ook bij voorbaat meer overzicht hebben en kunnen zien
waar we kunnen bezuinigen.
4.
Bestuursverkiezing:
We hebben 2 personen die aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jan Veneman en Nicolien
de Lange. We hebben voor deze 2 personen beide een opvolger gevonden. Voor Jan zal
Bennie ten Brinke in de plaats komen en voor Nicolien zal Arend Jan ten Brinke in de
plaats komen. Hij is de broer van de voorzitter. Het bestuur heeft hier geen moeite mee
en in de statuten staat ook niet dat het niet mag. De aanwezigen hebben geen bezwaar,
dus beide heren worden benoemd.
Jan en Nicolien worden bedankt voor hun inzet met een prachtige bos bloemen en een
vvv bon.
5.
Aanpassing huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast in 1983. Inmiddels is deze
alweer enigszins gedateerd.

We hebben de artikelen herschreven in het huidige Nederlands en hier en daar een
wijziging aan gebracht. We lopen deze artikelen stuk voor stuk door op de beamer.
Opmerkingen:
- Artikel 1: er staat vermeld Bergentheim binnen de bebouwde kom. De van Royensweg
valt ook onder Bergentheim, ook het gedeelte buiten de bebouwde kom, dus deze
opmerking moet er uit gehaald worden.
- Artikel 2: vereniging stelt zich ten doel. (spellingsfout).
- Artikel 3: Iedereen die woonachtig is in Bergentheim en directe omgeving (moet
toegevoegd worden).
- Artikel 5: Vraag: hoe vaak mag iemand herkozen worden? Staat niets over geschreven.
Verder geen opmerkingen en het reglement wordt bij deze vastgesteld.
Het aangepaste reglement zal ook op de site gezet worden.
6.
Voorstel contributieverhoging
We hebben al jaren een jaarbedrag van 5 euro als contributie. Alles wordt duurder, dus
wij denken dat het goed is om de contributie dan ook te verhogen. Ons voorstel: 6 euro
per jaar. De aanwezigen vinden dit te weinig en stellen voor om er 7 euro van te maken.
Als bestuur gaan we hiermee akkoord en dit nieuwe bedrag wordt bij deze vastgesteld.
Opmerking n.a.v. kascontrole door A. Klok: de contributie wordt nu aan het einde van
het jaar geïnd, dit is niet handig i.v.m. jaarafsluiting, beter zou zijn om dit ergens midden
in het jaar te doen, dan is het aan het eind van het jaar en elk geval afgewerkt. We nemen
dit mee naar onze volgende vergadering.
De kas zag er verder goed uit. J. Nijenhuis: De ledenlijst klopt niet, hier kan de
penningmeesteresse niets aan doen, maar hier moet wel wat aan gedaan worden. Anton:
dit staat al op onze agenda, zodra het mogelijk is de huidige ledenlijst uit te draaien
pakken we dit op.
Beide worden bedankt voor het uitvoeren van de kascontrole. A. Klok zal de kascontrole
volgend jaar weer uitvoeren, samen met een nieuwe afgevaardigde: G. Peltjes meldt zich
hier voor aan.
7.
Gelegenheid tot reageren op voorgaande
- W. Klok: komt er hier in Bergentheim nu ook een hondenpoepzuiger? Antw: Ja, daarom
hebben we de uitlaatstroken in laten stellen.
- G. Stoeten: Het wegdek en de bermen aan de Kanaalweg West zijn op verschillende
plekken erg slecht door het vervoer van het zand wat er nog ligt. Het zal nog jaren duren
voordat dit zand allemaal weg is. Anton: we hebben dit al eens besproken met PB
Gouden Ploeg, maar aangezien het ook binnen de bebouwde kom speelt zullen we dit
ook op onze eigen agenda zetten.
- J. Nijenhuis: in de Toren stond dat het fietspad langs de Twenteweg pas in 2016
aangepakt wordt, gaan jullie daar nog wat mee doen? Anton: dit hebben wij al
aangegeven en de aanpak hiervan is naar 2014 gezet.
En de straatverlichting aan de Haarweg is minimaal terwijl dit is een toegangsweg van
Bergentheim is, dus daar moet aandacht voor zijn. We zullen dit door geven aan PB Oud
Bergentheim.
- G. Stoeten: In de krant stond dat er een bestemmingswijziging is aangevraagd voor de
appartementen en winkels aan de Oprellaan. Er zou een bestemming voor
zorgwoningen op komen. Is dit bekend bij PB? Nee, niemand is hier van op de hoogte.

- E. Hultink: Waarom is de hondenuitlaastrook niet doorgetrokken tot voor de sporthal?
Gerrit: we hebben de huidige looproute bekeken en daar de stroken laten instellen.
Ergens moesten we een grens trekken.
8.

Pauze

9.
Presentatie ‘Veranderingen binnen het sociaal domein’
Wethouder Janssen en Ingrid Schepers houden een presentatie over de veranderingen
binnen het sociaal domein. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen:
- Vraag: Hoe kunnen bewoners in Bergentheim zelf helpen?
- Antw: Dit kan op verschillende manieren, bijv. via PB of via de gezamelijke kerken.
- Vraag: Een evt. Buurtkamer komt in het verhaal van Janssen naar voren als iets
postiefs, maar we lopen bijv. tegen de vaste kosten aan, deze zullen ergens door betaald
moeten worden. De gemeente wil hier nu nog geen rol in spelen. Als dit daadwerkelijk
zo postief is, is er dan geen tegemoetkoming mogelijk?
- Antw: De Stuw, de gemeente en het dorp zullen hier met elkaar naar moeten kijken.
Probeer samen iets te organiseren met elkaar als dorp.
- Vraag: In de Krim is een pilot gestart om buurtgerichte zorg te organiseren met inzet
van vrijwilligers, is dit ook iets voor Bergentheim?
- Antw: Er wordt eerst in de Krim gekeken of dit werkt, daarna zal dit breder uitgezet
worden.
- Vraag: In de presentatie wordt genoemd dat er zoveel mogelijk met 1 persoon binnen
een ‘hulp’gezin gewerkt moet worden. Dit klinkt idealistisch, hoe voorkom je het
probleem dat mensen maar 2 dagen in de week werken en je dus moet wachten tot deze
contactpersoon weer aanwezig is?
- Antw: Dat is inderdaad niet de bedoeling, de specialistische zorg moet zo ingericht
worden dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week mensen beschikbaar zijn.
- Vraag: Er wordt in dit nieuwe systeem een groot beroep gedaan op vrijwilligers. Er zijn
ook veel mensen die vanuit o.a. UWV verplicht zijn om vrijwilligerswerk te doen.
Worden deze mensen ook gebundeld zodat er een soort databank met vrijwilligers
ontstaat?
- Antw: Het is inderdaad slim om daar wel wat mee te doen. Daarnaast hebben wij
gelukkig het voorrecht dat we in een dorp wonen waar de meeste mensen elkaar
kennen, dus ook op die manier kun je waarschijnlijk al veel vrijwilligers op de juiste plek
krijgen.
- Vraag: Hoe passen de huidige sleutelfiguren in dit plaatje?
- Antw: Hier is nog niet echt zicht op, eerst moet bekeken worden hoe dit nu loopt. Je zou
gek zijn om ermee te stoppen als het goed loopt. Heeft PB ook contact met deze
personen? Ja, ze hebben zich voorgesteld en vragen regelmatig naar de stand van zaken.
Wethouder Janssen en Ingrid worden bedankt voor hun bijdrage en ontvangen een bos
bloemen.
10.
Rondvraag
G. Hofsink: Wijkagent Mepschen heeft afscheid genomen. Wie neemt dit over? Dat is op
dit moment bij ons niet bekend.
- Is het een idee om een poule met verkeersregelaars in Bergentheim op te zetten zodat
elke commissie daar gebruik van kan maken? In de vergadering van januari hebben we
het hier ook over gehad, met Janssen en Ingrid Franke. Hier zou een terugkoppeling over

komen, ook ivm de cursus die deze mensen moeten volgen. We hebben nog geen
duidelijkheid.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kun je dit ten alle tijde aan ons
doorgeven, wij nemen het dan mee naar de volgende vergadering.
11.
Sluiting
Anton sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 23 april om 20.00 uur bij Veenlust.
Voor die tijd is er voor iedereen de mogelijkheid om met vragen, wensen en
verbeterpunten bij het bestuur te komen.

