Verslag  vergadering  Plaatselijk  Belang  Bergentheim  15  maart  2017  
1  Opening.      
Anton heet iedereen welkom, in het bijzonder aan Dionne van der Sluis, zij zal zitting
nemen in het bestuur.
2  Agenda.     Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3  Notulen  van de vorige vergadering van 15 feb. worden vastgesteld en ondertekend.  
  
4  Behandelde  onderwerpen.
Structuurvisie  gemeente. Als eerste wordt er verder gesproken over de brief van de
gemeente over de herprogrammering woningbouw. Het betekend dat de juist weer
op gang komende woningbouw, in met name bestemmingsplan Mollincksvaart, op
termijn weer zou kunnen stagneren. We hebben eind vorige week onze zienswijze al
kenbaar gemaakt aan B en W en ons ongenoegen daarover geuit.
PB overweegt om verdere stappen te ondernemen. In de pers is hier ook al aandacht
aan besteed.
Er is inmiddels een uitnodiging voor een bijeenkomst met andere gedupeerde kernen,
bij de betreffende wethouder Prinsse.
  
Kerkweg  . Er is een verzoek van de bewoners van de om een kerstden te mogen
plaatsen in het openbaar groen. PB heeft dit verzoek met bijbehorende
handtekeningen van de buurt bij de gemeente neergelegd.
  
“Bergentheim  Gewoon  Gezond” Voor het verzoek voor deelname aan dit project gaan
we in overleg met Veur Mekaar.  
De  jaarvergadering.    Op 19 april. Er is een spreker. Het bestuur is blij dat ook de
plaatselijke basisscholen een bijdrage willen leveren. Er is aandacht voor
programma’s en uitnodigingen, en het verspreiden daarvan.
De jaarvergadering zal voor het eerst bij Veur Mekaar gehouden worden.
Vacatures  in  het  bestuur. Dionne van der Sluis zal het secretariaat en
penningmeesterschap op zich nemen. Tijdens de jaarvergadering zal de nieuwe
voorzitter het van Anton overnemen.
De portefeuille verdeling is besproken en vastgesteld.
Sporthal,  Mollincksslag. De ontwikkelingen volgen we via afvaardiging van PB.
Meerjarenvisie Twee PB bestuursleden zijn i.o.m “de Stuw “ met een meerjaren
visieplan. Na de jaarvergadering wordt dit verder opgepakt.

Station.   We zijn in afwachting van een QuickScan, uitgevoerd door de provincie.
Ondertussen zijn er besprekingen met de plaatselijke en provinciale politiek, maar
ook met reizigers organisaties.
  
Wegen  en  verlichting. Nabij speelveld aan de Kuiperstraat word nog extra verlichting
geplaatst.
Schapenweg. We moeten vaststellen dat de gemeente helaas niet mee wil werken
aan verdere verbetering van de verkeersveiligheid, dit blijft wel hun
verantwoordelijkheid. Voorstellen daarvoor worden niet in behandeling genomen.
PB zal de andere betrokken PB’s hierover inlichten.
Herinrichting van het Bastingplein en omgeving: Het voorlopige conceptplan is
besproken met de werkgroep en de direct betrokkenen. Naast het beschikbare
budget van de gemeente moeten fondsen en andere bijdragen zorgen voor financiële
dekking, en of het mogelijk is alles in één keer uit te voeren.
Na het aanbestedingstraject zal de gemeente het overnemen van PB.
Onderhoud van wegen. Naar verluid is de gemeente bezig geweest met een
inventarisatie van het onderhoud van straten, trottoirs, parkeerplaatsen ect.
Nog geen antwoord van de gemeente gehad op de vraag hoe ver dit is.
Woningbouw  Mollincksvaart. Er is gesproken met Rotij over een vervolg van de
verkoop van woningen en kavels. E.e.a. heeft ook te maken met de structuurvisie
van de gemeente.
Bakkerijlocatie. De procedure voor het vergunningstraject kan weer worden vervolgd.
Explorius verwacht dat in de zomer de procedure van bezwaren en ter inzage liggen
doorlopen is, en dat vervolgens een prognose van de planning van de start gegeven
kan worden.
Oprellaan. Zorginstellingen, Ontwikkelaar, en aannemer zijn met plannen bezig voor
m.n. het tweede nog te bouwen blok. PB houd contact met de partijen.
Woonbehoefte. PB heeft in april een afspraak met Beter Wonen Vechtdal om de
woonbehoefte in Bergentheim in beeld te krijgen.
Updaten  website.    Er is overleg gaande met andere partijen om te komen tot een
overzichtelijke gezamenlijke website.
  Archief.  Het archief van PB word geordend en ingericht. Bezig met het organiseren
daarvan.
  

5  W.v.t.t.k. Er word nog aandacht gevraagd voor de invulling van de werkgroepen
voor het lopende duurzaamheidsproject.
Volgende  vergadering  is  op  12  april  2017  om  20.00  uur  in  Buurtcentrum  Veur  Mekaar.
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.     

