Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 18 nov. 2015.
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom,
2 Agenda. Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen. Van de vorige vergadering 14 okt. worden vastgesteld en ondertekend.
4 Bestuurszaken. De aanstaande Vacatures voor het bestuur worden besproken, a.d.h.v. de lijst van
aan en aftreden.
Het vergaderrooster voor 2016 is vastgesteld.
De besturen van de andere PB’s zullen worden uitgenodigd om allerlei ontwikkelingen te bespreken
en af te stemmen.
5 Behandelde onderwerpen. A.d.h.v. actie lijst vorige verg. en lijst ingekomen stukken.
Een plaatselijk ondernemer gevestigd aan het Bastingplein is in overleg met de gemeente over een
aantal verbeterpunten van het Bastingplein en directe omgeving. Pl. Bel.Bheim ondersteund dit
initiatief, en zal dit inbrengen bij het aanstaande gesprek met wethouder Janssen. Om bij de tijd te
blijven en ook gezien de ontwikkelingen rondom het plein vind ook PBB dit noodzakelijk.
Er is een schrijven over de situatie aan de Schapenweg, dit is via pl.bel. Goudenploeg binnen
gekomen. Het gaat over het intensieve verkeers gebruik, maar ook met name fietsers en
voetgangers maken veel gebruik van deze weg, het is er vooral in het donker ronduit gevaarlijk.
Dit is een toegangsweg naar het dorp, en zeker na het sluiten van de Slotweg met de spoorweg
overgang is deze veel drukker geworden. Kennelijk zijn voorstellen voor verbetering helaas al eens
afgewezen door de gemeente. We stellen als PBB voor om dit samen met PB Goudenploeg nog eens
onder de aandacht van wethouder Janssen te brengen.
Ook zal er aandacht gevraagd worden voor het fietspad nabij de vijver aan de Twenteweg, ook daar
is het erg donker. Dit is niet alleen gevaarlijk voor fietser maar ook erg bedreigend.
Slooppand. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar ontkennen de gevaarlijke situatie rondom het
pand aan de Kanaalweg West, naast het appartementen complex.
PBB deelt die mening niet, en heeft nogmaals gewezen op de aanwijsbaar gevaarlijke en ongewenste
toestand in en rondom het pand, ondanks dat het in de hekken staat. We hebben de ontwikkelaar
dringend verzocht maatregelen te nemen m.b.t. de veiligheid door het pand zo spoedig mogelijk te
slopen, en tot die tijd het pand dicht te maken.
De staat van straatwerk. De gemeente heeft aangegeven dat het noodzakelijke onderhoud nog dit
jaar zal worden afgerond. We blijven echter nog wel aandacht vragen voor de algemene staat van
het straatwerk op sommige plaatsen in het dorp.

Narrow Casting. Er word momenteel van diverse kanten informatie ingewonnen, en we zullen ook
de kosten van het hele project in beeld brengen.
Duurzaam Bergentheim. 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 van de 6 kavels
zijn er inmiddels 4 verkocht en er is nog 1 in optie.
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 voor een compleet bouwplan
waar ook de kavels in de verkoop gaan zonder bouwverplichting.
Informatie hierover : m.spekreijse@explorius.nl
Gesprek met de directie van Beter Wonen Vechtdal staat voor 25 november gepland.
Er zal o.a. gesproken worden over de ( huur ) woning behoefte in Bergentheim.
Openbaarvervoer. We blijven de ontwikkelingen volgen over het in 2016 geplande doortrekken van
de lijn Twente – Hardenberg, en de mogelijkheden voor een station of halte in Bergentheim.
Besturen nieuwe stijl. Er zijn contacten met adviseurs voor het opzetten van bestuursvormen.
Binnenkort krijgt dit vervolg.
Ledenwerfactie. Er zal blijvend aandacht nodig zijn om nieuwe leden te werven voor Plaatselijk
Belang Bergentheim, met name in de nieuwere wijken / straten zouden veel meer gezinnen lid
kunnen zijn van Plaatselijk Belang.
Er word geïnventariseerd wie nog geen lid is, wordt daar voor benaderd.
Verlichtingsactie. Dit zal met de andere Pb`s worden opgepakt.
6 W.v.t.t.k.
Nadenken over de invulling van de jaarvergadering, gezien de geringe belangstelling voor de laatste
jaarvergaderingen, gaan we bekijken wat statutair noodzakelijk is.
Mogelijk zal de volgende jaarvergadering in het nieuwe Buurtcentrum kunnen plaats vinden.
Volgende vergadering is op woensdag 16 december 2015 om 20.00 u 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.

