Verslag van jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bergentheim 12 april 2017
1. Opening
Voorzitter Anton ten Brinke opent de vergadering. Er zijn ongeveer 40 personen aanwezig. Iedereen
wordt welkom geheten, in het bijzonder afvaardigen van de gemeente en van politieke partijen.
Daarnaast een bijzonder welkom aan de leerlingen van groep 8 van de Koningsbergerschool, zij
zullen vanavond presenteren hoe zij Bergentheim in de toekomst zien. Ook een bijzonder welkom aan
spreker Ruud de Jonge voorzitter OVKK en voorzitter Plaatselijk Belang Kloosterhaar.
Vorig jaar is er geen ledenvergadering geweest, reden hiervoor was dat iedereen druk doende was
met de realisatie van het buurthuis Veur Mekaar. Vanavond vindt de voor PB de eerst
ledenvergadering plaats in dit mooie gebouw.
2. Bergentheim in de toekomst. Wat staat ons te wachten?
Leerlingen van de Koningsberger School en de Casperdiemer school zijn bezig geweest meteen
project over de toekomst van Bergentheim. Zij presenteren dit vanavond aan alle aanwezigen.
5 leerlingen van de Koningsbergerschool nemen ons mee in hun verhaal. Zij vertellen hoe hun
presentatie tot stand is gekomen en hoe zij Bergentheim in de toekomst zien. De leerlingen van de
Casper Diemerschool waren niet aanwezig, maar hadden een mooie film gemaakt met hun ideeën.
Beide scholen hebben goed nagedacht over wonen, veiligheid, spelen en onder andere vervoer in
Bergentheim en hoe dat er voor hen uitziet als zij volwassen zijn.
Ze denken dan aan mooie huizen in Bergentheim, politie in het dorp, een bank, meer bos, veiligheid
op de wegen 30 km is goed herkenbaar. Het Bastingplein is veilig en er zijn fietspaden aangelegd naar
het voetbalveld, de Vliersdijk en de Haarweg. Ook staan er windmolens in -Bergentheim en er zijn
voldoende oplaadpunten. Er zijn meer speelplaatsen voor de jeugd en ook speciaal voor de jeugd van
8 tot 12 jaar, dit wordt nu gemist. Er is een sportpark met atletiek baan, ijsbaan en zwembad.
De wegen in het buitengebied zijn goed verlicht. Er zijn moestuinen bij de kerk, waar je verse groent
kunt halen.
3. Informatie OVKK en Plaatselijk Belang Kloosterhaar
Ruud de Jong, voorzitter OVKK en voorzitter PB Kloosterhaar.
De OVKK (Overijsselse Vereniging Kleine Kernen) is een overkoepelende organisatie van plaatselijke
belangenorganisaties en dorpshuisbesturen. Ruud legt uit wat de OVKK doet en geeft praktijk
voorbeelden hoe onze ‘buur’ Plaatselijk Belang uit Kloosterhaar te werk gaat.
Van de 280 dorpen in Overijssel zijn er 100 dorpen lid van de OVKK.
De OVKK helpt Plaatselijk Belangen door kennis en ervaringen te delen. Zij kunnen helpen om de weg
te vinden voor bijvoorbeeld financiering van bepaalde projecten. Het OVKK is een kenniscentrum die
adviezen geven aan kleine kernen over activiteiten, voor een sociaal en duurzaam platteland.
Ruud verteld hoe ze bepaalde zaken in Kloosterhaar hebben aangepakt om het wonen en leven
aangenamer en duurzamer te maken en hoe ze dit met dorpsbewoners hebben gedaan. Binnen
Bergentheim zijn veel initiatieven. Advies is om keuzes te maken en meer mensen uit het dorp
betrekken bij het uitwerken van ideeën. Ook moet er aandacht zijn over informatie en communicatie.
Pauze

4.Overzicht van de afgelopen 2 jaar
Voorzitter Anton ten Brinke verteld waar het Plaatselijk belang de afgelopen 2 jaar mee bezig in
geweest. Hieronder volgt een overzicht van ontwikkelingen;
 Plaatselijk Belang doet veel aan burgerinitiatieven en heeft hierover twee keer per jaar een
gesprek met gebiedswethouder Jannes Jansen.
 We zijn in oktober 2016 lid geworden van de OVKK
 Buurtcentrum: er wordt gekeken hoe hier verder invulling aan kan worden gegeven, de
ruimte is bijna te klein voor alle activiteiten die er plaats vinden.
 Vanaf november 2015 gesproken over de herinrichting van het Bastingplein. Een werkgroep,
is bezig om alles in kaart te brengen en financiën rond te krijgen. Verdere informatie zal ter
zijner tijd bekend worden.
 Daarnaast zijn er veel gesprekken geweest over volgende onderwerpen:
o Verkoop kavels zonder bouwverplichting met Roosdom Tijhuis.
o Herprogrammering over woningbouw met de gemeente.
o Station en openbaar vervoer Bergentheim.
o Duurzaamheid binnen het dorp.
o Sloop bakkerijlocatie en kavelverkoop.
o Aanleg glasvezel gebied in gerealiseerd.
o Sporthal; er zijn werkgroepen aangesteld om verdwijnen van de sporthal te
verkomen
o Ontwikkeling meerjaren visie met de gemeente en de Stuw
o Overleg over verlichtingsactie en verkeersveiligheid met andere PB en vv
Bergentheim. Een groot gedeelte van het dorp is voorzien van nieuwe verlichting
o Veiligheid fietspas Twenteweg.
o Gesprekken met buurtbewoners en politie over vandalisme in aantal straten en
buurten.
o Afgelopen maart gesprekken gehad met Beter Wonen over woningbehoefte .
 We hebben op de zomeravondmarkt gestaan om bekendheid te geven aan onze
speerpunten.
 Het archief van PB zal worden gedigitaliseerd
5. Financieel overzicht en verslag kascontrole
Het financieel overzicht is opgesteld door de penningmeester en besproken tijdens de
ledenvergadering. Mevrouw Peltjes en Mevrouw Hofsink hebben de kascontrole uitgevoerd en geven
aan dat het er perfect uitzag. Voor volgend jaar stellen Mevrouw Hartingsvelt en de heer van
Middelkoop zich op om de kascontrole uit te voeren.
6. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend: Anton ten Brinke (niet herkiesbaar) Wilma Olthof (niet herkiesbaar).
Zij krijgen voor hun inzet van de afgelopen jaren een bos bloemen en een boek over Doozendorp,
Het bestuur heeft begin dit jaar besloten om het aantal bestuursleden uit te breiden met 4 nieuwe
leden in plaats van 2 in verband met de toenemende taken voor het PB.
Nieuwe bestuursleden zijn:
Jeroen Marissen, Jos Horstra, Hans Olthof en Dionne van der Sluis

Gerrit Slot neemt vanaf dit moment de voorzittershamer over van Anton ten Brinke.
Het nieuwe bestuur.
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7.Rondvraag
 Worden de bloembakken die bij binnenkomst van het dorp staan nog gevuld met bloemen?
Ja, dat zal binnenkort plaatsvinden. Bij de bak aan de Van Royensweg mist de plaat met
daarop Banthum , deze is waarschijnlijk gestolen. Het is nog niet duidelijk of hier een nieuwe
voor komt.
 Op de website is niets te vinden over de Ledenvergadering. PB neemt dit punt mee.
 Kan er gekeken worden naar de veiligheid rondom het voetbalveld. Het gaat hierom parkeren
van auto's en fietsers. PB zal dit meenemen naar de reguliere vergadering.
Tot slot
Jannes Jansen neemt het woord en bedankt Anton ten Brinke voor zijn inzet als voorzitter van PB.
Mede dankzij hem is er binnen PB Bergentheim een omslag ontstaan naar een PB die veel meer bezig
is met de sociale samenhang, veiligheid en duurzaamheid in plaats van alleen bezig te zijn met fysieke
dingen zoals bijvoorbeeld verlichting. Anton ontvangt hiervoor van de gemeente een bos bloemen.

