Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 4 juli 2016
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom. Dit is een voortgezette vergadering van 15 juni, de vergadering met de
Wethouder. We vergaderen in het buurtcentrum Veur Mekaar
2 bestuursleden zijn m.k. afwezig.
2 Agenda. Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergaderingen 11 mei en 15 juni worden vastgesteld en ondertekend.
4 Behandelde onderwerpen. De actielijst van de vorige vergadering van 10 mei.
Bestuur nieuwe vorm is besproken met Veur Mekaar, dit krijgt een vervolg, er is contact geweest
met dhr. F. ten Damme.
Glasvezel. Inschrijving is gaande in het buitengebied, in de regio Hardenberg en Twenterand.
De tussenstand is nu plm 20 %, dat moet op 18 juli 50 % zijn, anders gaat het niet door. Mensen
nemen een afwachtende houding aan, het zal vanuit PB nog onder de aandacht worden gebracht.
Platform gehandicapten Hardenberg. Er wordt nog een contactpersoon gezocht,
er zal iemand worden benaderd.
Station. Er zijn contacten met diverse partijen en personen, de ontwikkelingen worden gevolgd.
Wegen en verlichting. Na de vakantie zal er bij gemeente geïnformeerd worden naar de stand van
zaken, m.b.t. het schouwen van het straatwerk.
In 2014 zou in een aantal wijken de verlichting worden vervangen. De gemeente overweegt nu om
het grootschaliger op te pakken.
De Schapenweg : De gemeente zou in contract treden met RoTij om de mogelijkheden van een fiets /
voetpad te bespreken. Wordt nu door PB opgepakt.
De Twenteweg : De bosschage naast het fietspad zal worden aangepakt. Er zullen reflecterende
voorzieningen worden aangebracht.
Herinrichting Bastingplein. PB heeft aan B & W budget aangevraagd voor uitvoering.
Momenteel bezig om meerdere voorstellen en ideeën uit te werken die aan de bevolking
gepresenteerd kunnen worden.
Narrow Casting. Een pilot in het buurthuis Veur Mekaar is in voorbereiding, zodat men kan zien wat
de mogelijkheden zijn.
Woningbouw Mollincksvaart, Rotij heeft opnieuw een serie kavels in de verkoop gedaan, hier kan
gebouwd worden zonder verplichting.

Bakkerijlocatie, zit in de laatste fase van bestemmingswijziging. Er is gepubliceerd dat na de zomer de
bestaande panden gesloopt worden. Explorius doet ook daar kavels in de verkoop voor woningen en
bedrijfshallen, ook zonder bouwverplichting.
Er zijn contacten met de ontwikkelaars / eigenaren van de panden aan de Oprellaan.
Het slooppand aan de Kanaalweg West is door de ontwikkelaar afgedicht.
Vandalisme / Politie. Er is regelmatig contact met de Politie en buurtbewoners. Het schijnt
momenteel wat beter te gaan.
Sporthal. Er word nog gesproken over de ontwikkelingen van de sporthal.
5 W.v.t.t.k. Een aantal huishoudelijke zaken worden besproken.
Volgende vergadering is op 31 aug. 2016 om 20.00 u in het 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.

