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Jaaroverzicht 2020-2021 Plaatselijk Belang Bergentheim 
 
 
Inleiding: 
Ook dit jaar is helaas de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Bergentheim(PBB) afgelast vanwege de 
voortdurende overheidsmaatregelen op het gebied van de bestrijding van Covid-19.  
In plaats daarvan presenteert PBB een jaaroverzicht. In het hierna volgende overzicht kunt u lezen waar 
PBB zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet. 
Zoals het er op het moment van schrijven uit ziet kunnen we binnenkort hopelijk weer beginnen met 
fysieke vergaderingen en kan het sociale leven weer langzaam opgepakt worden. 
Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor het komende jaar een stuk rooskleuriger dan afgelopen jaar, 
en kan PBB waarschijnlijk weer alle activiteiten oppakken die tot stilstand waren gekomen.   
 
Bestuur: 
Afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur. Voor komend jaar staan er wél een paar 
wijzigingen op stapel. Op korte termijn gaan we op zoek naar nieuwe bestuur kandidaten. Op de website 
kunt u zien wie er momenteel in het bestuur van PBB zitten. 
 
Kascontrole: 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door dhr. G.J. Waaijman en dhr. F. Zieleman. Na een grondige 
controle is de boekhouding van de PBB rekeningen over het afgelopen jaar akkoord bevonden. 
 
Activiteitenoverzicht 2020-2021: 
Ondanks de restricties door Covid-19 is Plaatselijk Belang Bergentheim het afgelopen jaar actief geweest 
op diverse gebieden. We hebben geprobeerd de belangen van het dorp én de omliggende gebieden zo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hierna in hoofdlijnen een overzicht van zaken die de revue 
gepasseerd zijn: 
 
Aanpassing wandelpad 
Nadat vorig jaar het wandelpad langs de Schapenweg gerealiseerd was, werd al snel duidelijk dat de 
gekozen toplaag verre van ideaal was voor minder valide mensen. Op aandringen van PBB heeft de 
gemeente uiteindelijk het pad voorzien van een asfalt laag, waarmee het pad voor iedereen toegankelijk 
geworden is. 
Daarnaast is er door een leuke actie van Plus Alfring Bergentheim een mooie dubbele zitbank 
gerealiseerd bij het begin/einde van het wandelpad. 
 
Wachtplaats fietsers 
Vanuit het dorp werd door meerdere inwoners aangegeven dat schoolgaande jeugd zorgt voor onveilige 
situaties bij de brug door daar te wachten op elkaar voordat de reis naar Hardenberg begint. Fietsers 
stonden in groepen op de weg en dat was onveilig. Na overleg met de gemeente is er op relatief korte 
termijn een verharde wachtplaats gerealiseerd naast de brug waar de jeugd veilig kan wachten zonder 
het overige verkeer te hinderen. 
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Glasvezel in Bergentheim 
U heeft ongetwijfeld de campagne van DeltaFiber over de aanleg van glasvezel in Bergentheim 
opgemerkt. Vanaf het begin is PBB hier bij betrokken geweest omdat wij het belang van een snelle, 
toekomstbestendige internet verbinding inzien. Daarnaast zorgt de komst van glasvezel voor meer keus / 
concurrentie wat natuurlijk altijd goed is. Inmiddels weten we dat de aanleg van glasvezel doorgaat en is 
het wachten totdat bekend is wanneer de aannemer begint met de aanleg. We houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen hierover. Omdat PBB meegedaan heeft met de clubkasactie komt er ook geld 
beschikbaar voor de clubkas van de aangemelde verenigingen. Dit zal verdeeld worden zodra het geld 
binnen is. 
 
Nieuwe AED’s 
Een aantal AED’s zijn dank zij financiële ondersteuning vanuit het dorp, gemeente en PBB vernieuwd en 
herplaatst. In overleg met- en op advies van Stichting Hartveilig Hardenberg er is nu weer een optimale 
dekking in het dorp. Om een goede spreiding van de AED’s in de kern van Bergentheim te realiseren is de 
nieuwe extra AED geplaatst aan de voorgevel van de Fysiotherapie praktijk De Haere, Dorpsstraat 4. 
De AED die eerst aan de voorgevel van Veur Mekaar hing, is in overleg met de betrokken partijen 
verplaatst naar de voorgevel van Sporthal Möllincksslag, Kanaalweg west 29/G. 
Hiermee is samen met de reeds bestaande AED’s elders in- en rondom Bergentheim een goed dekkend 
netwerk gerealiseerd. 
BELANGRIJKE OPROEP: Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen twee jaar een erkende 
reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden bij www.HartslagNu.nl 
 Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom!  
 
Zwerfafval 
Afgelopen jaar hebben we als PBB regelmatig aandacht gegeven aan het onderwerp zwerfaval in- en 
rondom het dorp. Via de website én via onze social media kanalen hebben we inwoners aangesproken 
op het probleem en gevraagd het gedrag aan te passen en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te 
gooien. Ook zijn er her en der verspreid in het dorp extra afvalbakken geplaatst. Helaas zien we nog 
steeds dat mensen niet altijd de moeite nemen eigen afval mee te nemen naar huis of in een afvalbak te 
deponeren. Hopelijk spreekt men elkaar er op een positieve manier op aan en wordt ook binnen de 
familiesfeer dit onderwerp besproken. 
 
Realisatie jeugdhonk 
Samen met De Stuw en de gemeente Hardenberg is PBB bezig een jeugdhonk te realiseren waar de jeugd 
samen kan komen. We hebben een locatie op het oog waar zowel de jeugd- als ook de omwonenden 
weinig tot geen last hebben van elkaar. De plannen zijn in een vergevorderd stadium en we kunnen een 
heel mooi jeugdhonk overnemen van de gemeente Dalfsen. Meer info volgt dit jaar. 
 
Digitale dorpsagenda 
Afgelopen jaren werd het steeds duidelijker dat er behoefte is aan een centraal overzicht van activiteiten 
die er allemaal plaats vinden in Bergentheim. Nu moet je als inwoner zoeken om te weten te komen wat 
er door de diverse organisaties en verenigingen allemaal georganiseerd is. In samenwerking met Veur 
Mekaar is er hard gewerkt aan een digitale dorpsagenda waarin elke organisatie / vereniging zijn of haar 
activiteiten kan laten plaatsen. Deze dorpsagenda is te vinden op de site die voor veel inwoners al 
bekend is: www.bergentheim.info Via deze site kunnen activiteiten ook aangemeld / doorgegeven 
worden. 
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Plaatsing borden ‘’Welkom in Banthum’’ 
Omdat de bloembakken bij de toegangswegen van het dorp na vele jaren dienst in slechte staat waren 
heeft PBB besloten om deze te verwijderen. We vonden het echter zonde om de welkomstborden weg 
te gooien en hebben samen met de gemeente Hardenberg (de gemeentewerf) mooie frames van gekapt 
hout uit eigen gemeente laten maken waarin deze borden weer gemonteerd konden worden.  
Inmiddels zijn de welkomstborden weer herplaatst bij de toegangswegen. 
 
Woningbouw Bergentheim 
Dit punt staat altijd op de agenda van PBB. We zijn er continue mee bezig en er worden ook resultaten 
geboekt! Zo is de nieuwe locatie van de bibliotheek, de Posthoorn én de PostNL pakketservice in juli 
2020 opgeleverd. Het is één gebouw geworden waar de bezoekers gemakkelijk heen en weer kunnen 
lopen tussen de 4 gebruikers.  
Ook is er begonnen met de nieuwbouw van het appartementencomplex aan de Oprellaan. Hopelijk 
worden deze appartementen dit jaar nog opgeleverd. Ook de herbouw van het bedrijfsverzamelgebouw 
achter het Avia tankstation is bijna afgerond. 
 
PBB houdt continue de vinger aan de pols voor wat betreft (mogelijke) woningbouw op de volgende 
locaties: Möllincksvaart, (voormalig) locatie Bakkerij, de locatie naast de ‘’Slotstaete’’ en diverse andere 
bouw gerelateerde zaken.  
De verkoop van kavels op het plan Möllincksvaart verloopt erg goed! Op dit moment zijn bijna alle 
beschikbare kavels van het laatste deel van het huidige bestemmingsplan verkocht. Daar zijn we als PBB 
blij mee, want dat houdt de leefbaarheid van het dorp op peil. We zijn in nauw overleg met de gemeente 
Hardenberg en de projectontwikkelaar over de verdere ontwikkeling van de bestemmingsplannen en 
bouwmogelijkheden voor de komende jaren. Als PBB proberen we zo veel mogelijk wensen vanuit het 
dorp in te brengen bij de partijen, maar uiteindelijk bepaalt de projectontwikkelaar, in overleg met de 
gemeente, hoe het plan wordt ingevuld én wordt uitgevoerd. 
Uiteraard zijn we ook in nauw contact met woningstichting Vechtdal Wonen over de mogelijkheden 
binnen de huursector van Bergentheim.  
 
Verkeer en OV Bergentheim 
Goede én frequente OV verbindingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp.  
We zijn er continue mee bezig en proberen de gemeente én de provincie er te van overtuigen dat 
Bergentheim als grote groeikern van de gemeente Hardenberg betere OV verbindingen moet krijgen.  
We zetten in op meer frequente busverbindingen, ook in het weekend, én op langere termijn de 
realisatie van een station.  
Afgelopen jaar zijn we een traject gestart samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) en adviesbureau Arcadis om de verkeersveiligheidssituaties in- en rondom het dorp in kaart te 
brengen en om toekomstige ontsluitingen van het dorp in kaart te brengen. Hiervoor zal een 
projectgroep samengesteld worden die samen met de KNHM een plan op gaat stellen. 
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Windmolens 
Namens PBB hebben we een vertegenwoordiging in de OAG (Omgevingsadviesgroep) waarin veel 
belanghebbenden deelnemen. Afgelopen jaar is er nagenoeg niet vergaderd en heeft de gemeente de 
bijeenkomsten tijdelijk stop gezet.  
 
Afsluiting: 
Voor veel van bovenstaande onderwerpen geldt dat ze de afgelopen jaar gedeeltelijk of zelfs volledig stil 
hebben gelegen vanwege de Covid-19 crisis. Het merendeel van de projecten zal hopelijk in het najaar 
van 2021 weer opgepakt kunnen worden. 
 
Heeft u vragen? Kijk dan op onze website waar veel informatie te vinden is. U kunt ook altijd contact 
zoeken met PBB via het contactformulier op de website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens Plaatselijk Belang Bergentheim, 
 
Gerrit Slot, voorzitter.  
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