Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 25 juni 2014
1 Opening.
Anton ten Brinke opent de vergadering en heet allen welkom. Regina Krijt en Gilian Schuurhuis
komen later.
2 Vaststellen agenda.
Word ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen vorige vergadering.
De aktielijst uit de notulen wordt met de te bespreken onderwerpen behandeld.
4 Ingekomen stukken.
Wordt besproken a.d.h.v. de overzichtlijst.
5 Te bespreken onderwerpen.












Er moet nog een overleg plaats vinden over het onderhoud van de bloembakken rondom het
Bastingpein i.c.m. de bloembakken bij binnenkomst van de kern. Dit moet gebeuren met de
middenstand.
Voor het werkbezoek van B en W in oktober a.s. worden een aantal voorstellen gedaan. Deze
voorstellen moeten besproken worden met de betreffende partijen/instanties. In september
moeten we dit definitief hebben.
Over het aanleg van verhard voetpad in het Bremouwersbos is er ter plekke een afspraak
geweest. Belangrijk voor PB is dat het binnen het budget van € 5.000,- blijft dat beschikbaar
is. Er is nog wat onduidelijkheid over het te volgen tracé van het pad, het zal rondom een
poel gaan lopen, die moet ook nog opgeschoond worden, na het broedseizoen.
Het is wel wenselijk dat het pad ook langs de hertenwei loopt, daarin is nog niet voorzien.
Als e.e.a. duidelijk is kan Veltink aan de slag, er is een keuze gemaakt in het te gebruiken
materiaal.
Wat betreft de afrastering van de hertenwei van dhr. Olthof en dhr. Nijmeijer. Dit is door
iedereen van de gemeente positief ontvangen, maar er is nog steeds geen definitief
antwoord van de gemeente, kennelijk moet het nog door één medewerker (van stedebouw)
beoordeeld worden. We hopen op een positief antwoord. Want dit is zeker een
‘meerwaarde’ voor ons dorp!
Er is een infoavond geweest van Cogas betreffende glasvezelkabel in het buitengebied.
Anton en Gerrit zijn er naar toe geweest. Cogas zal zich voornamelijk richten op het
buitengebied, omdat er in de kernen meestal andere kabel exploitanten actief zijn. Er komt
nog een verslag van een vervolg bespreking.
Binnenkort zal er contact met de PB’s in de regio worden genomen over de
verkeersregelaars. In het verleden werd door de politie één keer per jaar een cursus en
examen verzorgd, maar i.v.m. bezuinigingen is dit stop gezet. Er is wel een alternatief via Elearning, maar dit wordt niet als een succes ervaren. Wij proberen als PB om hier een betere
oplossing voor te vinden i.s.m. de omliggende dorpen ten zuiden van de gemeente
Hardenberg. Verkeersregelaars moeten nl. een diploma/certificaat hebben om betreffende
werkzaamheden uit te voeren. Is dit niet het geval dan lopen diverse evenementen, waarbij
ze aanwezig moeten zijn, gevaar dat ze niet door kunnen/mogen gaan.














Er is contact geweest met Roosdom Tijhuis over de stand van zaken in B’heim zuid.
(Mollincksvaart). Arend Jan heeft gesproken met de projectontwikkelaar dhr. Mastenbroek.
De beoogde rol van Plaatselijk Belang is uitgelegd vanuit oogpunt van leefbaarheid en de
ontwikkeling van het dorp.
Momenteel geen activiteiten, het ligt stil, er word nu niet in geïnvesteerd. Wel kan alles snel
geactiveerd worden als er belangstelling is, voor bijv. twee onder één kap woningen. Of als er
belangstelling is voor een rijenblok, dan moet wel 70 a 80 % verkocht zijn. De gemeente
heeft aangegeven dat ze mogelijk een behoefte peiling wil gaan houden.
Men heeft goed contact met Beter Wonen Vechtdal, wanneer er behoefte mocht zijn aan
sociale woningen word dit zeker afgestemd.
Afgesproken is dat er contact blijft, zeker als er iets te melden valt.
Ook contact geweest met Beter Wonen Vechtdal, met dhr. Beumer. Ook sociale woningbouw
is momenteel niet aan de orde. Leegstand in Bergentheim valt mee, maar er zijn minder
aanvragen dan in het verleden.
Opening van studio NOOS is bezocht door Gilian, en heeft bij de redactie Bergentheim onder
de aandacht gebracht. Het is ook de bedoeling van NOOS dat de programma’s een regionaal
karakter krijgen. Dus niet alleen Hardenberg. Er wordt een gesprek gepland om te bekijken
hoe we dit samen moeten oppakken. Er moet meer vanuit Bergentheim gepubliceerd
worden.
Er wordt gedacht aan een paar personen die een netwerkje zouden moeten vormen, en die
alles wat gepubliceerd moet worden verzamelen en aansturen, ook voor de schrijvende pers.
Een aantal personen zullen hiervoor worden benaderd.
Er is niet meer info over buurtverenigingen en contact personen dan de incomplete lijst die
we hebben van 625 j.
De verzekering die PB heeft lopen is een aansprakelijkheidsverzekering, die gaat tot
€ 2.000.000,-. Wilma zal bij Univé informeren of het nog up to date is.
Stand van zaken buurtkamer: De potentiele gebruikers zijn nog niet benaderd. De aandacht
was gericht op overleg en gesprekken met de gemeente en de Stuw.
Het zit nu eerst vast op het beschikbare budget, en als er een bedrag beschikbaar komt,
moet het duidelijk zijn hoe dit beheerd gaat worden. Inmiddels is de subsidie mogelijkheid
via de provincie gesloten. ( er zijn 600 aanvragen !! )
Op 30 juni a.s. gaan Regina en Gilian in gesprek met drie mensen van de gemeente.
Ook de rol van de Stuw moet helder worden. De indruk ontstaat dat er zaken langs elkaar
heen lopen.
Er is voor het Yog pilot een coördinator aangesteld : Jan Schutte.
Na het gesprek van 30 juni, is er hopelijk voldoende duidelijkheid over e.e.a., dan is het
wellicht nodig dat wij als bestuur PB bij elkaar komen, om te beraden op verder stappen.
(niet wachten tot september !)
De stuurgroep Buurtkamer moet geactiveerd worden en moet mandaat krijgen, om zaken te
regelen. Wellicht moet de groep ook verbreed en versterkt worden.
Gedacht word om ook de plaatselijke ondernemers hierin een rol te geven.
De gemeente heeft de 60 km zones in het buitengebied uitgewerkt, er is een tekening van
het gebied rondom Bergentheim. Voorrangssituaties worden gewijzigd, borden en
haaientanden worden verwijderd. Wanneer het nodig is zal de gewijzigde situatie met
tijdelijke gele borden worden aangegeven. Er zal hier niet zoveel veranderen.

6 W.v.t.t.k.


Regina maakt er melding van dat er een bij de gemeente een meldpunt komt, voor mensen
met schulden. We zullen t.z.t. geïnformeerd worden.

7 Sluiting
De volgende regulier vergadering is na de vakantie op woensdag 10 september 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.

