Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim op 15 juni 2016.
1 Opening. Anton opent de vergadering, Gilian en Wilma zijn afwezig. Een hartelijk welkom voor
wethouder Jannes Janssen en Ingrid Franke.
Deze bespreking is vervolg op de bespreking van 13 jan. j.l.
Op de agenda staan geen nieuwe zaken, er wordt verder sproken over de lopende zaken.
2 Agenda. Wordt vastgesteld.
1 Het Buurtcentrum. Er word bijgepraat over de stand van zaken nu.
De werkzaamheden van hoofdzakelijk vrijwilligers vorderen gestadig. Er is veel waardering voor de
wijze waarop dit allemaal gerealiseerd wordt, en met hoeveel inzet er gewerkt wordt.
Er is nog geen opening gepland.
Wethouder Janssen heeft vorige week samen met zijn collega de Vent er een bezoek gebracht,
de complimenten worden overgebracht.
2 Het Station Bergentheim. PB rapporteert gesprekken die geweest zijn met o.a.
beleidsmedewerkers van de provincie, de heren Hendriks en Michel. Ook Wolter Wiersma was
aanwezig op uitnodiging van PB, oud dorpsgenoot en deskundig op spoorgebied, en Ingrid Franke
van de gemeente. Het is door zowel PB als de prov. onderzocht hoe het in 1975 tot de sluiting is
kunnen komen. De machtpositie van de NS speelde een cruciale rol, de werkwijze was :
onaantrekkelijk maken en vervolgens de stekker eruit. Cijfers bevestigen dat beeld. Nu beslist de
prov. en Ariva voert uit. De beide partijen hebben daar een zelfde beeld van.
Dienstregeling worden besproken, het beeld van niet passende rijschema’s word gebruikt. PB kan
zich daar niet in vinden, het is maar net waar je naar toe wild werken. Dat geldt voor de beide
lijnen, dus de Twentse lijn maar ook de Vechtdallijn. Er zijn dus twee opties voor B.heim, maar er is
voorkeur voor de Vechtdallijn. Wat betreft deze lijn, schijnt knooppunt Herfsen daarin belangrijk te
zijn, maar is volgend jaar opgelost.
Voor de Twentse lijn word onderzocht of het geëlektrificeerd gaat worden, dat zal de snelheid
verhogen naar 120 km / u en geeft dus de nodige ruimte in het schema.
Er wordt de komende jaren landelijk, miljarden uitgetrokken voor vervoer en transport. Laten we er
nu eens voor zorgen dat het oosten daar een keer in meedeelt.
Het materieel wat rijd is aan een bepaalde tijd gebonden qua afschrijving.
Er word erkend dat een plaats als Bergentheim voor een station in aanmerking zou moeten komen.
Het was een zinvol en prettig gesprek. De heren van de prov. zullen rapporteren aan Bert Boerman,
de gedeputeerde. En Ingrid zal rapporteren aan weth. Janssen, aangezien deze heren regelmatig met
elkaar in overleg zijn, moet het mogelijk zijn dat het op de prov. politieke agenda komt.
Er zijn reeds een aantal zaken in uitvoering, B.heim wil daarom nu in beeld komen.
De weth. geeft aan dat het belangrijk is om het warm te houden bij de diverse partijen.
Prorail moet bewegen, en een gesprek met Ariva zou ook goed zijn, evenals een rechtstreek gesprek
tussen PB en de gedeputeerde Boerman.
We spreken als PB nog met het plaatselijke statenlid te Rietstap.
De weth. kent ook Arco Sierts die contact zoekt met PB, ook deze zullen we benaderen.

Ook de fracties in de prov. staten zullen we benaderen en aanduwen.
3 Inrichting Bastingplein.
St.v.zaken : De werkgroep van 7 personen en ondersteuners van KNHM en gemeente, en twee PB
leden hebben de knelpunten in beeld gebracht, en zijn bezig op viltstift niveau oplossingen in te
tekenen. Dit alles in het kader van Burger participatie. PB heeft een krediet gevraagd bij B&W.
De raadsfracties zijn uitgenodigd om geïnformeerd te worden, 4 van de 7 fracties hebben daaraan
gehoor gegeven. In de oriënterende raadsvergadering van 14 juni hebben we ingesproken.
De raad heeft gevraagd naar de st. van zaken en een raming van de kosten aldus de weth. maar
zover zijn we echter nog niet.
Op 27 juni gaat de werkgroep weer verder, er wordt gevraagd of ook Dolf Scholten (vak ambtenaar)
daarbij aanwezig kan zijn.
In de periode 20 – 23 juni de fracties benaderen, inzetten op goedkeuring van de krediet aanvraag.
4 Verkeer / straatverlichting.
Twenteweg : Er zal rigoureus gesnoeid en gekapt worden om het fietspad te beschermen tegen
opgroeiende boomwortels. Er zullen reflecterende voorzieningen worden aangebracht.
Extra verlichting voorlopig niet.
Schapenweg : Het probleem is in de vorige bespreking uitgelegd. Het is een drukke weg als gevolg
van sluiting van de spoorwegovergang aan de Slotweg. Ook veel wandelaar maken er gebruik van,
en het is er erg donker. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van extra verlichting.
Er zou overleg zijn tussen de gemeente en Rotij over de mogelijkheid van een voetpad met een
loopbrug t.p.v. de begraafplaats. Overleg is er niet geweest, PB gaat dit nu bespreken met Rotij.
In 2014 zou in een aantal wijken de verlichting worden vervangen. Dit is nog steeds niet uitgevoerd.
Er word nu overwogen om het grootschaliger aan te pakken, het wordt onderzocht om ledverlichting
toe te passen.
5 Slooppanden. De situatie rondom het pand aan de Kanaalweg West verergerd.
De ontwikkellaar doet niets. Gemeente zegt ook niets te kunnen doen, het is met hekwerk afgezet.
PB zal i.o.m. de bewoners weer contact opnemen met de ontwikkelaar.
6 Huisvesting. PB heeft regelmatig overleg met Rotij, men is onlangs gestart met de verkoop van
een tweede serie kavels ( zonder bouwverplichting ) in het plan Mollinksvaart, dit stemt tot
tevredenheid, er is weer bouwactiviteit.
Ook zijn er contacten met Explorius m.b.t. de bakkerijlocatie. De laatste fase van de
bestemmingsplanwijziging loopt nu. Naar verwachting zal na de zomervakantie het sloopwerk
startten, en gaan ook deze kavels voor woningen en bedrijfspanden in de verkoop.
Van de beide plannen zullen tijdens de braderie in de feestweek informatie en tekeningen aanwezig
zijn in de PB stand.
PB is nog bezig om in contact te komen met de ontwikkelaars van de projecten aan de Oprellaan.

De gemeente is in gesprek met Beter Wonen Vechtdal over het huurwoningen bestand in
Bergentheim. PB is van mening dat, nu er weer groei in de woningmarkt zit, ook deze categorie niet
mag achter blijven.
8 Politie / vandalisme. De problematiek in de Kuiperstraat heeft de laatste tijd regelmatig aandacht
gehad. De Politie treed regelmatig op. De bewoners hebben de instructie van de politie om zoveel
mogelijk incidenten te melden. De politie heeft aangeven dat donkere delen van het gebied beter
verlicht zouden moeten zijn, de gemeente heeft daar kennis van genomen.
Naar verluid gaat het de laatste tijd wat beter.
Sporthal. De situatie van de sporthal wordt nog besproken. In de kadernota voor 2017 is een
verzoek ingediend voor financiële ondersteuning. Volgens de weth. heeft de raad daar nog wel wat
moeite mee. De mogelijkheden voor een andere aanpak zullen moeten worden bekeken. PB wil
daar zeker in meedenken, maar ziet dit niet direct als hun verantwoordelijkheid.
Nadat de gasten de vergadering hebben verlaten, besluiten we om de agenda van de reguliere
vergadering af te handelen op een nader te bepalen tijdstip in het Buurtcentrum.

