Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 16 december 2015.
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom, de laatste vergadering van 2015. Een druk jaar waarin er veel activiteit
is geweest op allerlei gebied. Met name de bezigheden m.b.t. het buurtcentrum hebben veel tijd en
energie gekost. Maar we kunnen er met tevredenheid op terug zien. Het stichtingsbestuur
“Bergentheim veur mekaar” heeft nu vrijwel alle taken op zich genomen.
2 Agenda. Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen. Van de vorige vergadering 18 november worden vastgesteld en ondertekend.
De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 5 januari 2016 zal door twee bestuursleden worden
bijgewoond.
Wethouder de Vent zal ons binnenkort bezoeken om te spreken over het duurzaamheidsproject
waar PBB samen met Ecoheat aan werkt.
In de volgende vergadering op 13 januari 2016 komt wethouder Janssen voor het jaarlijks overleg om
een aantal zaken te bespreken en af te stemmen.
5 Behandelde onderwerpen. A.d.h.v. actie lijst vorige vergadering en lijst ingekomen stukken.
De Staat van het straatwerk. Er is door de gemeente onderhoud gepleegd op diverse plaatsen aan
het straatwerk, waar dit het hardst nodig was. Dit blijft aandacht vragen omdat de algemene staat
van het straatwerk wel te wensen overlaat.
PBB steunt het initiatief van een ondernemer aan het Bastingplein voor een aantal verbeterpunten
van het Bastingplein en directe omgeving. Het zal met hem worden afgestemd. PBB spreekt in januari
met de wethouder hierover.
Slooppand. PBB heeft zowel de gemeente als de ontwikkelaar aangespoord om maatregelen te
nemen m.b.t. de ongewenste en gevaarlijke situatie, in en rondom het slooppand aan de Kanaalweg
West.
Narrow Casting. Er word informatie ingewonnen door twee bestuursleden, er zal een voorstel
worden gedaan.
Duurzaam Bergentheim. Binnenkort zal wethouder de Vent ons bezoeken om over de stand van
zaken te spreken. PBB en Ecoheat werken samen om gezamenlijk projecten op gebied van
duurzaamheid van de grond te krijgen.

Woningbouw
Bergentheim Zuid / Mollincksvaart. De verkoop van kavels verloopt voorspoedig.
Voor info zie de site van RoTij http://roosdomtijhuis.nl/project.bergentheim-mollinksvaart/
En de sites van Plaatselijk belang Bergentheim en Bergentheim.info
Locatie Bakkerij. Momenteel loopt een bestemmingsplan procedure, die enigszins vertraagd is,
voor een compleet bouwplan, waar ook de kavels in de verkoop gaan zonder bouwverplichting.
Informatie hierover : m.spekreijse@explorius.nl
Gesprek met Beter Wonen Vechtdal op 2 dec. j.l. Men is nog in overleg met de gemeente over de
( huur ) woningbehoefte in de diverse kernen. De gemeente houdt in februari een info / discussie
avond, met BWV en de Veste. PBB zal daar ook voor uitgenodigd worden.
Er word geadviseerd om in Bergentheim een enquête / voorlichtingsavond te organiseren.
Openbaarvervoer. We hebben naar de gemeente en de provincie aangegeven graag te worden
geïnformeerd naar de stand van zaken. De nieuwe lijn Almelo – Hardenberg is momenteel veel in het
nieuws, maar vooralsnog komt een station in Bergentheim daar niet in voor. We willen als PBB dat nu
onder de aandacht brengen van de beleidsbepalers.
Besturen nieuwe stijl. Heeft aandacht, er word gewerkt aan initiatieven.
Ledenwerfactie. Nieuwe leden voor Plaatselijk Belang Bergentheim zijn van harte welkom.
Met name in de nieuwere wijken / straten zouden veel meer mensen lid kunnen zijn.
Er word geïnventariseerd wie nog geen lid is, wordt daar voor benaderd.
6 W.v.t.t.k.
Invulling en locatie jaarvergadering.
Volgende vergadering is op woensdag 13 januari 2016 om 20.00 uuur bij Veenlust.
Op deze vergadering zal wethouder Jansen aanschuiven om een aantal zaken te bespreken.
Degene die met vragen, wensen en verbeterpunten bij het bestuur willen komen, kunnen contact
opnemen met één van de bestuursleden.

