Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 10 mei. 2017
1 Opening.
Gerrit heet iedereen welkom, twee bestuursleden m.k.a.
2 Agenda. Word ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering van 12 april worden vastgesteld en ondertekend.
Ook worden de notulen van de ledenvergadering van 19 april vastgesteld.
4 Behandelde onderwerpen.
Evaluatie jaarvergadering. Voor het eerst op de locatie Veur Mekaar. De opkomst was iets groter
dan de laatste jaren. De spreker Ruud de Jong. De bijdrage van de basisscholen.
De opmerkingen uit de vergadering over het parkeren bij Sportpark Moscou, zullen onder de
aandacht worden gebracht bij de VV Bergentheim.
Opmerking over de incompleetheid van de site van PB. Heeft aandacht, deze zal worden geüpdatet.
Onderwerpen van de actielijst van 12 april.
Structuurvisie woningbouw. Ligt momenteel ter inzage. Er is binnenkort een vervolgbespreking met
de gemeente.
Sporthal. De ontwikkelingen worden gevolgd. Diverse zaken zijn door werkgroepen in beeld
gebracht. Binnenkort zal er een nieuw bestuur zijn.
Station. De quickscan waaraan gewerkt word door de provincie, laat wat langer op zicht wachten
dan gepland. We worden op de hoogte gehouden.
Woningbehoefte . In overleg met de gemeente en Beter Wonen zal de woning behoefte worden
gepeild, zowel van koop- als huurwoningen, voor alle categorieën, dus voor starters en senioren etc.
Herinrichting Bastingplein. De financiering heeft momenteel de aandacht, vervolgens zal e.e.a.
gepresenteerd worden.
Onderhoud van wegen. Er is overleg gaande met de gemeente over van het onderhoud van straten,
trottoirs, parkeerplaatsen ect.
Woningbouw Mollincksvaart. Kavelverkoop loopt naar tevredenheid. In overleg met de
ontwikkelaar over vervolg.

Bakkerijlocatie. Explorius heeft de plannen weer bij de gemeente ingediend. Binnenkort zal er in de
Toren over de stand van zaken worden gepubliseerd.
Oprellaan. Pb is met Zorginstellingen, Ontwikkelaar, en aannemer in gesprek over plannen voor de
beide panden.
Bespreking met Beter Wonen Vechtdal op 11 mei. Over meer jaren beleid.
Duurzaamheid. Een werkgroep houd zich bezig met verschillende aspecten duurzaamheid.
Binnenkort zal ook hierover de medewerking van de dorpsbewoners worden gevraagd.
5 W.v.t.t.k.
Volgende reguliere vergadering is op 14 juni 2017 om 20.00 u.
Op 26 juni om 20.00 u is er de vergadering met wethouder Janssen.
Beide in Buurtcentrum Veur Mekaar.

