Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 23 april 2014
1 Opening.
Anton ten Brinke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, het bestuur is voltallig
aanwezig, met de nieuwbenoemde leden Bennie ten Brinke en Arend Jan ten Brinke.
Ook zijn aanwezig de heren H. Olthof en H. Nijmeijer, hun twee aandachtspunten worden als eerste
besproken.
1. Men heeft gehoord over het verharden van de paden in het Bremouwersbos. Ze willen graag
weten of de bereikbaarheid van hun percelen gehandhaafd blijft, en van welk materiaal e.e.a. word
gemaakt.
Anton verteld wat de stand van zaken is. N.a.v. het verzoek van de Muldershoek om het bos
toegankelijker te maken voor rolstoel gebruik, is er contact geweest met de gemeente. Er is geen
budget voor, en de kosten worden hoog geschat. Geadviseerd werd om naar eigen mogelijkheden te
kijken. Fa. Veltink heeft inmiddels een offerte gemaakt, en deze ligt aanmerkelijk lager. Het te
gebruiken materiaal is schelpengrit of schorsvezels, het tracé loopt over het bestaande pad, en het is
een voorwaarde dat het boskarakter blijft.
Dit voorstel zal aan de gemeente worden voorgelegd met het verzoek de kosten voor hun rekening
te nemen.
Jan Veneman heeft de contacten gehad en wil dat ook wel blijven houden, zolang dit nodig is.
Tevens zullen een tweetal banken die beschikbaar zijn ook ergens kunnen worden geplaatst.
De beide aanwezige heren kunnen zich wel vinden in het voorstel.
2. Een ander punt van aandacht is ook in een mailbericht al kenbaar gemaakt: Ze hebben achter hun
woningen grasland waar herten in gehouden gaan worden. Om er een mooi geheel van te maken zou
de afrastering van het deel van dhr. Olthof eigenlijk door moeten lopen tot een eindje in het bos,
zodat voor de dieren ook de schaduw benut kan worden.
Het pad zou ook enigszins aangepast kunnen worden, i.c.m. bovenstaand.
Er wordt een tekening overhandigd van de situatie.
Men heeft bij diverse personen bij de gemeente getracht hier toestemming voor te krijgen, dat lukt
niet, er wordt formeel gehandeld.
De heren verzoeken Plaatselijk Belang om hierin te bemiddelen. De vergadering ziet zeker de
meerwaarde van de plannen, en zegt toe om via de vaste contactpersoon van de gemeente dit
verder te willen brengen.
De heren Olthof en Nijmeijer verlaten de vergadering.
Aansluitend wordt er nog even doorgesproken over de mogelijkheid die geboden word om met het
bestuur te spreken, een uur voor de vergadering. De conclusie is dat het beter is om mensen die
gehoord willen worden, uit te nodigen in de vergadering en hun punt als eerste te behandelen.
Dit zal in de toekomst in het verslag op de site worden aangepast.
2 Vaststellen agenda.
Zonder wijzigingen vastgesteld.
3 Notulen vorige vergadering.
Overleg met NOOS. Nicolien heeft contact gehad. Gilian zal bij haar informeren, en vervolgens
contact opnemen met NOOS.
Het wordt als goede mogelijkheid gezien om dingen te publiceren en naar buiten te treden.
4 Notulen alg. leden vergadering. 26 maart 2014
De volgende aandachtspunten :

Uitleggen aan mensen waarom ze lid moeten worden van pl.bel. Dit zal op de website aangepast
moeten worden.
Leden werven via buurtvereniging, er is een lijst met verenigingen en contactpersonen.
Er was een opmerking over de toestand van de bermen en het wegdek van Kanaalweg West als
gevolg van de werkzaamheden aan het kanaal.
Er is inmiddels een mail van Ingrid Franke binnengekomen waarin gemeld word dat de gemeente
andermaal met de provincie in gesprek gaat over de gemaakte afspraken.
De vraag is nu, hoe lang e.e.a. nog duurt, kennelijk zijn er nog grote hoeveelheden slib die nog
verwerkt moeten worden, en zijn er problemen met de milieuvergunning. Het ligt nu stil, het schiet
niet op. Anton zal bij mevr. Franke informeren naar de strekking van de mail, en de stand van zaken.
Wilma meldt dat de problemen met het ledenbestand zijn opgelost.
De lijsten moeten nu worden gecheckt op juistheid, en waar nodig zal er contact zijn met de
betrokken personen of bedrijven.
Voor een volgende vergadering zal Anton Ilona Trip uitnodigen inzake de bloembakken.
We moeten kijken hoelang de afspraken met haar nog lopen en kijken of de kosten op jaarbasis
minder kunnen worden.
Er wordt uitvoerig gesproken over de buurtkamer, en de belanghebbende partijen.
Regina licht haar mail d.d. 17 april j.l. verder toe. Hierin staat e.e.a. wat besproken is op de laatste
vergadering van de werkgroep Buurtkamer.
Wat betreft deze buurtkamer, er zijn een aantal gebouwen op diverse locaties bekeken. ( Posthoorn,
voorm. Fysiopraktijk, Winkelpanden Oprellaan ).
Ook het voormalig Groene Kruis gebouw is nu toch ook weer in beeld, en dit lijkt qua gebouw en
locatie de meest geschikte optie te zijn. Carinova is de eigenaar, en vraagt huur per uur / dagdeel.
Er bestaat waarschijnlijk een mogelijkheid voor het huren voor een aantal jaren, dit zou al een goed
begin zijn om het e.e.a. van de grond te krijgen.
Regina heeft contact gezocht met weth. Jansen m.b.t zijn toezegging op de Algemene
Ledenvergadering dat structurele kosten niet het probleem mag zijn. Een medewerkster van de
weth. heeft toegezegd dat er een reactie volgt, het word daar eerst intern besproken op
afdelingsniveau.
Gilian geeft toelichting op het werk van JOGG, dit zou als pilot opgezet worden, en bied dus extra
mogelijkheden voor subsidie.
De diverse potentiele gebruikers moeten gemobiliseerd worden en de krachten bundelen.
Het is een taak voor pl.bel. om het draagvlak vanuit het dorp kenbaar te maken, en de partijen bij
elkaar te brengen.
Je merkt dat er in veel plaatsen aan gewerkt word, en je ziet het ook aan de ingekomen stukken.
Het is ook belangrijk dat Bergentheim hier voorop gaat, om ook de kans te benutten op meer
regionale instanties binnen te halen.
Het is voor de vergadering duidelijk dat Pl. Bel. hierin een belangrijke rol kan spelen.
Ook belangrijk om de pers hierbij te betrekken en ook NOOS.
Er wordt besloten om op korte termijn ( e.v.t. met een voor aankondiging ) een vergadering te
beleggen met de betrokken partijen.
Regina zal het voortouw nemen, en de overige leden zullen haar daarbij assisteren. En desgewenst
kan ze de vergadering bijeen roepen.

Wat betreft de relatie met Beter Wonen Vechtdal: De vergadering ziet wel het belang van een goede
samenwerking met BWV, wellicht is het goed om eens een gesprek aan te gaan, om te kijken wat je
voor elkaar kunt betekenen.
5 Ingekomen stukken.
Diverse ingekomen stukken worden besproken. Een deel hiervan zijn voor kennis aangenomen en
een deel worden inhoudelijk besproken.
6 Te bespreken onderwerpen.
AED bij Bijenkorf, aanhouden volgende verg.
Verzekering, kijkt Wilma na voor de volgende verg.
Vernieuwen straatverlichting. In het noordelijkdeel van het centrum word na de zomer, de meer dan
30 jaar oude straatverlichting vervangen voor led verlichting. Een situatie tekening om welk gebied
het gaat, word op de site gezet.
Werkbezoek Burgemeester en raadsleden is gepland voor dit najaar. We gaan nadenken over het
programma voor dit werkbezoek.
Adres wijzigingen, moet voor een deel nog gebeuren i.o.m. Nicolien.
Een postbus gaat niet door van wege de hoge kosten die daarmee zijn gemoeid.
7 w.v.t.t.k.
De kas laat behoorlijke uitgaven gezien. Veel projecten zijn betaald en afgerond en voor het overige
wordt bekeken hoe we hier het best in kunnen bezuinigen. Een aantal diverse kosten worden
besproken en met instemming van de vergadering goedgekeurd.
Een attentie voor de bezorgsters van de uitnodiging van de a.l.v. Er word voorgesteld om dit volgend
jaar ook per mail te doen als dit mogelijk is. We moeten dan wel over een (vrijwel) volledige email
lijst beschikken.
8 Sluiting
De volgende vergadering is op woensdag 21 mei 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.

