Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 31 aug. 2016
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom. De eerste vergadering na de zomervakantie.
1 bestuurslid is m.k. afwezig.
2 Agenda. Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering van 4 juli word vastgesteld en ondertekend.
4 Behandelde onderwerpen. De actielijst van de vorige vergadering van 4 juli
Bestuur nieuwe vorm In overleg met dhr. F. van Damme zal een datum worden vastgesteld voor een
bespreking met betrokken partijen.
Glasvezel. Zowel in het buitengebied van Hardenberg als Twenterand is de vereiste deelname van
50 % gehaald. Dat betekend dat men overgaat tot het aanleggen van glasvezelkabel in die gebieden,
dus tot aan de rand van het dorp.
Platform gehandicapten Hardenberg. Het bestuur heeft Bertina Ligtenberg bereid gevonden om als
contactpersoon op te treden met Platform Gehandicapten Hardenberg.
Station. Er zijn contacten met diverse partijen en personen, de ontwikkelingen worden gevolgd.
Inmiddels is de lijn vanuit Twente naar Hardenberg in gebruik.
Wegen en verlichting. In 2014 zou in een aantal wijken de straatverlichting worden vervangen.
De gemeente overweegt nu om het grootschaliger op te pakken.
De Schapenweg : De gemeente heeft hierover geen overleg gehad met Rotij. PB heeft dit nu met
Rotij besproken, deze gaan in overleg met de gemeente. PP heeft voorgesteld om ook PB oud
Bergentheim en PB Goudenploeg hierbij te betrekken.
De Twenteweg : Er is toegezegd dat er maatregelen zullen worden genomen.
Herinrichting Bastingplein. Er wordt momenteel door fa. Roelofs gewerkt aan een plan om te kunnen
presenteren.
Door de provincie is een pilot voor duurzaamheid toegekend aan Bergentheim, om er gebruik van de
te maken voor diverse voorzieningen op het Bastingplein. Mogelijk kunnen ook andere voorzieningen
in het dorp hiermee gerealiseerd worden.
Narrow Casting. Er is een proefopstelling in het buurtcentrum. Het kan dus daar bekeken worden.
Voor gegadigden worden voorstellen uitgewerkt, om de kosten voor deelname zo laag mogelijk te
houden.

Woningbouw Mollincksvaart, Rotij heeft weer een kavel verkocht en er zijn opties.
Bakkerijlocatie, de termijn voor wijziging bestemmingsplan is gesloten, er zijn echter bezwaren
ingediend, de ontwikkelaar en de gemeente zijn daarover in overleg.
Er zijn contacten met de ontwikkelaars / eigenaren van de panden aan de Oprellaan.
De bouwer zal nog weer worden gewezen op de onveilige situatie van fundering en vloer.
Olympia’s tour 27 sept. De PB’s van de aanliggende kernen zijn door de gemeente geïnformeerd.
De inwoners van deze gebieden zullen ook door de gemeente worden geïnformeerd.
Sporthal. De ontwikkelingen inzake de sporthal blijven aandacht vragen.
De Bloembakken, bij de ingangen van het dorp worden nu door vrijwilligers onderhouden.
5 W.v.t.t.k.
Gilian Schuurhuis heeft zijn PB periode er op zitten, hij word bedankt voor zijn inbreng en inzet.
Met name voor het buurtcentrum heeft hij veel werk verzet.
Volgende vergadering is op 12 okt. 2016 om 20.00 u in het Buurtcentrum

