Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 10 mei 2016
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom. Dit keer vergadering op dinsdag. i.v.m. bezoek van raadsfracties
op 11 mei. 3 bestuursleden zijn afwezig.
2 Agenda. Word ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen. Van de vorige vergadering 13 april worden vastgesteld en ondertekend.
4 Behandelde onderwerpen.
Nieuwe bestuursleden. Er zal eerst gesproken worden over een nieuwe bestuursopzet, e.v.t. samen
met andere besturen.
Het is belangrijk dat het bestuur van PB voorlopig wel op sterkte blijft, gezien de vele
aandachtspunten en onderwerpen waar momenteel aan word gewerkt.
PB wil evenals vorig jaar een stand op de braderie, hier zal ook overleg over zijn met BVM.
Er is een gesprek geweest met wethouder Janssen over de herinrichting van het Bastingplein en
omgeving. De in de werkgroep genoemde knelpunten zijn onder de aandacht gebracht.
PB heeft in een brief aan het college B en W verzocht een budget beschikbaar te stellen voor 2017,
en voor dit jaar een budget voor voorbereidingskosten. Vooraf aan de betreffende raadsvergadering
zullen aan alle raadsfracties de voorlopige plannen worden gepresenteerd. Dat is op 11 mei.
Buurtbewoners van de Schuurmanstraat vragen terecht weer aandacht voor de gevaarlijke en
ongewenste toestand van het slooppand. PB zal dit opnieuw onder de aandacht van de gemeente en
de ontwikkelaar brengen.
Ook word gevraagd om prullenbakken bij het speelveld.
A.d.h.v. actie lijst vorige verg. en lijst ingekomen stukken.
Glasvezel. De aanleg van glasvezel kabel is actueel. PB laat zich zoveel mogelijk informeren naar de
mogelijkheden.
Station. PB is met de Provincie en de Gemeente in overleg. Diverse opties zijn besproken
Er zal aan worden gewerkt om dit punt op de agenda te krijgen van de provinciale staten.
Dit zal met de betreffende Gedeputeerde en Wethouder worden besproken.
Straatwerk. De gemeente wil de staat van het straatwerk in het dorp samen schouwen met PB.
De algemene staat van de straatverlichting zal nog weer bij de gemeente onder de aandacht worden
gebracht. Er komen steeds meer klachten over armaturen die nauwelijks licht geven maar wel
energie gebruiken.

De vragen / opmerkingen over de Schapenweg en Twenteweg zijn bij de gemeente in behandeling.
In de vergadering van PB in Juni zullen al deze zaken verder worden besproken met Weth. Janssen.
Narrow Casting. Zal waarschijnlijk ook in een stichting worden ondergebracht. Plannen worden
voorbereid, er zal mogelijk een pilot gaan draaien, zodat men kan zien wat de mogelijkheden zijn.
Duurzaam Bergentheim. Er is gesproken met Ecoheat over een pilot met zonnepanelen op de
plaatselijke scholen en het Buurtcentrum. Voorstel word voorbereid.
Woningbouw. Er is regelmatig contact met de ontwikkelaars van de projecten: Mollincksvaart,
Bakkerijlocatie en de Oprellaan. Er worden nieuwe gesprekken gepland.
Vandalisme / Politie. Er is regelmatig contact met de Politie en een aantal buurtbewoners. Ook de
Stuw is daarbij betrokken. Bespreking op 17 mei a.s.
6 W.v.t.t.k.
Wordt geen gebruik van gemaakt.
Volgende vergadering is op woensdag 15 juni 2016 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.

