Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 24 maart 2016
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom. Twee bestuursleden zijn afwezig i.v.m. bezigheden voor het
buurtcentrum.
2 Agenda. Word ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen. Van de vorige vergadering 10 feb. worden vastgesteld en ondertekend.
4 Behandelde onderwerpen. A.d.h.v. actie lijst vorige verg. en lijst ingekomen stukken.
Van Royensbos. Er is contact geweest met de gemeente over de rigoureuze wijze waarop het bos is
bewerkt. Er was wel aangekondigd dat er onderhoud zou plaats vinden. De gemeente heeft ons
verzekerd dat alles weer in orde gemaakt word.
Er werd melding gemaakt van het feit dat, helaas, een aantal mensen het bos gebruiken als
stortplaats voor groenafval . PB heeft via de site op geroepen dit niet meer te doen.
AED. De AED bij de Bijenkorf valt onder beheer van PB, er heeft zich een vrijwilliger gemeld die dat
op zich wil nemen.
Glasvezel. De aanleg van glasvezel in het buiten gebied krijgt momenteel veel aandacht.
Voor het dorp zelf is dat nog niet aan de orde. Maar een aantal buitenwijken van het dorp vallen wel
onder het gebied dat in aanmerking komt voor glasvezel. Er word besloten om in de betreffende
gebieden een aantal mensen te benaderen die hiermee aan de slag gaan. PB zal aan hun de
binnenkomende info verstrekken.
Toegankelijkheid van gebouwen. Voor m.n. rolstoel gebruikers. Er word een ervaringsdeskundige
gevraagd die contact heeft met Platvorm Gehandicapten Hardenberg.
Paasvuren. PB werd geconfronteerd met de nieuwe regelgeving m.b.t. vergunning voor het
ontsteken van een paasvuur. Dit zal nog worden terug gekoppeld naar de gemeente.
Station. Er is in april een gesprek gepland met de Provincie, in het buurtcentrum. Om de kansen van
een heropening van het station te bespreken. Ook de gemeente is daarbij vertegenwoordigd, en een
deskundig oud dorpsgenoot. De nodige informatie is verzameld en er is een oriënterend gesprek
geweest.
Straatwerk. Er is bericht van de gemeente over geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016 aan
de Haarweg.
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

Er is een werkgroep geformeerd van 8 personen en iemand van de gemeente en van PB. die samen
met de KNHM een breed gedragen voorstel gaat uitwerken voor herinrichting van het Bastingplein
en omgeving, ook m.b.t. de verkeerssituatie word e.e.a. bekeken. De eerste bespreking is geweest op
17 maart.
De vragen / opmerkingen over de Schapenweg en Twenteweg zijn bij de gemeente in behandeling.
Narrow Casting. Er word aan een voorstel gewerkt.
Duurzaam Bergentheim. Er is een gesprek geweest met wethouder de Vent en dhr Hamer.
PB en Ecoheat hebben hen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de plannen.
Woningbouw Er is regelmatig contact met de ontwikkelaars van de projecten, Mollincksvaart,
Bakkerijlocatie, en de Oprellaan. Er worden nieuwe gesprekken gepland.
PB heeft op verzoek van de gemeente een voorstel gedaan voor een straatnaam op de voormalige
Bakkerijlocatie.
Besturen nieuwe stijl. Er is voorlichting geweest van een deskundige over dit onderwerp.
PB beraad zich over verdere acties.
Vandalisme / Politie. Er is een gesprek gewest met buurtbewoners en mensen van de politie.
De werkwijze van het wijkteam is besproken, het is belangrijk om te blijven inlichten als er iets aan
de hand is.
Kascontrole. De Penningmeester meld dat de kascontrole is uitgevoerd door Gineke Peltjes en
Gerrie Hofsink. T.z.t. zal hier melding van worden gedaan op de jaarvergadering.
Invulling van de vacatures voor bestuursleden voor PB. Het gaat om twee vacatures.
Gezien de hoeveelheid werk wat er momenteel ligt, is het wenselijk om het bestuur met één lid uit te
breiden. We hopen dat kandidaten zich aanmelden bij het bestuur, of via
info@plaatselijkbelangbergentheim.nl
6 W.v.t.t.k.
Word geen gebruik van gemaakt.
Volgende vergadering is op 13 april 2016 om 20.00 u in het Buurtcentrum.
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.

