Verslag vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 10 feb. 2016
1 Opening.
Anton heet iedereen welkom. In het bijzonder Alwin te Rietstap, ons plaatselijk prov. C.U. statenlid,
hij is op uitnodiging van PB aanwezig om informatie uit te wisselen.
2 Agenda. Als eerste zal er met de gast gesproken worden. Verder wordt de agenda ongewijzigd
vastgesteld.
Met Te Rietstap word gesproken over de mogelijkheden voor een station in Bergentheim.
Hij geeft een uiteenzetting over de gang van zaken, die zich helaas nog buiten het gezichtsveld van
PB afspeelt. De beslissing om de lijn vanuit Twente door te trekken naar Hardenberg is genomen,
div. voorbereidingen zijn reeds in gang gezet, en gaat gepaard met behoorlijke investeringen, zo ook
op het station in Hardenberg. Het knelpunt zit in de dienstregeling, er moet voldoende tijd zijn om
alle stations aan te doen. Men onderzoekt de mogelijkheid om ook deze lijn te elektrificeren, om de
snelheid te verhogen en om het optrekken te versnellen.
Het is duidelijk dat e.e.a. samenhangt met de dienstregeling, en met aansluitingen op andere sporen.
PB is van mening dat Bergentheim nu wel in beeld moet komen bij de beleidsbepalers, anders komen
we voor voldongen feiten te staan. De wil moet aanwezig zijn om dit te realiseren, zowel bij de
betrokken partijen als in de politiek. Het is uiteindelijk de provincie die de keuze maakt en beslist.
Er word nog ingebracht dat de Vechtdallijn het momenteel het goed doet, dit is wellicht een goed
voorbeeld voor andere lijnen. Het gaat ook om het openbaar vervoer in het algemeen in de hele
regio, wat beslist niet optimaal is, dat kan een impuls gebruiken, het kan beter en duurzamer.
PB zal achtereenvolgens contact zoeken met Ariva, overige statenleden uit de regio, en vervolgens
alle politieke partijen. PB gaat er ook vanuit dat initiatieven van uit Bergentheim ook gesteund
worden door de gemeente Hardenberg.
3 Notulen van de vorige vergadering 13 en 26 februari worden vastgesteld en ondertekend.
5 Behandelde onderwerpen. A.d.h.v. actie lijst vorige verg. en lijst ingekomen stukken.
De Staat van het straatwerk. De gemeente zal komen met een meer jaren onderhoudsplan voor
binnen het dorp.
Er is gesproken met een externe partij, die ons zou kunnen ondersteunen bij de plannen voor de
herinrichting van het Bastingplein en de verkeersdruk op en in de omgeving van het plein.
De algemene staat van de straatverlichting zal nog weer bij de gemeente onder de aandacht worden
gebracht.
Narrow Casting. Er is een verzoek bij de gemeente neer gelegd voor een bijdrage. Ondertussen
wordt er verder gewerkt aan de plannen.
Duurzaam Bergentheim. het gesprek met wethouder de Vent zal op 19 febr. plaats vinden samen
met Ecoheat.

Woningbouw
Locatie Bakkerij. Het ontwerp bestemmingsplan word binnenkort in procedure gebracht, wacht op
goedkeuring, daarna zal de voorbereiding voor sloop en verkoop worden opgepakt.
Informatie hierover : m.spekreijse@explorius.nl
De gemeente vraagt mee te denken voor een straatnaam voor de toekomstige bebouwing in het
betreffende gebied.
PB is momenteel bezig om te informeren naar de stand van zaken m.b.t. de bouwactiviteiten in de
Burgemeester Oprellaan.
Openbaarvervoer. Zie bovenstaand.
Besturen nieuwe stijl. De geplande bespreking met een deskundige is doorgeschoven naar 25 febr.
Vandalisme / Politie. Er is een gesprek geweest met de plaatsvervangend wijkagent dhr. M. Veurink.
Er is uitleg gegeven over de werkwijze van het wijkteam, zal worden gepubliseerd.
Concrete problemen op dit moment m.b.t. vandalisme, worden vanuit PB opgepakt, samen met de
wijkagent en evt. andere instellingen.
6 W.v.t.t.k.
De jaarlijkse kascontrole zal door de penningmeester geregeld worden.
Volgende vergadering is op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uuur 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.

