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Notulen vergadering, Plaatselijk Belang Bergentheim, 8 juni 2022 

1 Opening 

 

Welkom door de voorzitter. Voorafgaand aan de vergadering is gesproken met de projectleider 

van de gemeente. Hij rapporteert de stand van zaken m.b.t de ontwikkeling en voortgang van 

het bestemmingsplan Mollincksvaart fase 3 en de windmolens. 

Mollincksvaart: zie ook verslag van bespreking d.d. 25-5-22. Gemeente en RoTij zijn in 

hoofdlijnen akkoord. Een paar details moeten nog worden ingevuld inzake de planning en 

zekerheidsstelling. Het word voorgelegd aan B en W op 14 juni, hopelijk is er dan een akkoord. 

Dan ligt het plan op 23 juni plan ter inzage tot 3 aug. Wanneer er geen akkoord is op 14 juni, 

dan begint de inzage pas na de vakantie en gaat er helaas tijd verloren. Daarna worden de e.v.t 

ingekomen zienswijzen behandeld, en volgt een periode van 6 weken waarin men e.v.t bezwaar 

kan maken. Deze procedure loopt tot half nov/half dec.  Na akkoord kan RoTij aan de slag met 

bouwrijp maken en verkoop van kavels. 

PB wil deze procedure op de voet volgen en ook richting RoTij informeren naar hun voortgang.  

De opwaardering van de Schapenweg vanaf de Hardenbergerweg tot aan de Kanaalweg West 

word ook meegenomen in de plannen. 

St.v.z. groenstrook, een plan word uitgewerkt, PBB stuurt deze week nog de gevraagde info naar  

RoTij.  

Wat de windmolens betreft: Er komt een evaluatie over het gebiedsproces, hiervoor word een 

bureau ingeschakeld. Er worden interviews verwacht met betrokken partijen. Start is in juni, 

medio okt/nov word 1e conceptrapport verwacht. Ook de voortgang aan de Duitse kant word 

gevolgd, dat gaat niet zo snel.  

 

Twee bestuursleden zijn met kennisgeving afwezig. Een kandidaat-lid is vanavond te gast, zij 

overweegt om in het PBB bestuur zitting te nemen.  Een ander kandidaat is nu verhinderd, 

schuift bij een volgende vergadering aan. 

 

2 Agenda word vastgesteld  

 

3 Notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd. De actielijst word besproken 

 

• 16 mei Gesproken met de gemeente over bewegwijzering, men wil zo min mogelijk borden, en 

men vind dat er in B heim nauwelijks dingen zijn die nader aangeduid moeten worden. 

• 16 mei Met de werkgroep mobiliteit overleg over de zomeravondmarkt. 

• 18 mei Bijeenkomst in Stadskanaal over Nedersaksenlijn, nadruk op eenheid in de Noordelijke 

provincies, men moet zo veel gezamenlijk opereren richting Den Haag. 

• 20 mei Jaarverg. PB Oud B heim. Voorlopig nog geen fusie met andere PB’s  
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• 24 mei Ontwerpsessie groenstrook. Nog info van PBB sturen om te verwerken. 

• 24 mei Jaarverg. ALMA, st.v.z. B.heim besproken. ROCOV heeft nieuwe voorz. PPB benaderd 

hem.  De huidige secretaris van ALMA stopt er ook mee. 

• Afspraak met de gem. over van Roijensbos nog niet gelukt, alsnog plannen.  

• Afspraak met de projectleider van de gem. over Kanaalweg west. Is nu op 9 juni. 

• Info van Ariva is binnen, maar niet compleet. 

• PB heeft gesproken met VM bestuur, er komt nog een reactie. 

 

Ingekomen mail vanaf 11 mei, een aantal stukken zijn besproken 

 

• 18 mei Van Provincie. Nieuwsbrief over kanaal Almelo - de Haandrik. Er Is een overzicht en een 

omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden ook in Bergentheim. Deze input ook gebruik 

bij het gesprek met de projectleider van de gem. op 9 juni. 

• 23 mei Van de gemeente een meer jaren planning van groot onderhoud van wegen, is door PBB 

op gereageerd. 

• 25 Verslag van gesprek PBB en Gemeente en RoTij, over Mollinksvaart. Er is een conceptvisie en 

een voorstel voor de groene zone.  PBB stuurt opnieuw reeds gedane voorstellen. 

• 27 mei Campagne 113 vraagt aan PB om een bankje in het dorp te voorzien van een stalen 

plaatje met tekst.  Voorstel: bankje op het Bastingplein. 

• 28 mei Van ALMA nieuwsbrief en stukken van jaarvergadering. Is besproken. 

• 30 mei Van een bewoner van de Kanaalweg West. Vraagt aandacht voor te hard rijden op deze 

weg. Word beantwoord. 

• 31 Gemeente meld wijziging van gebiedsindeling van de wethouders. Alwin te Rietstap word 

gebiedswethouder voor Bergentheim. Contactambtenaar is ongewijzigd evenals de wijkagent  

• 7 juni inschrijfcode voor Rabo clubsupport. Pb schrijft in. 

 

Uitgenodigd voor: 

• 15 juni in Hardenberg door gemeente voor beursvloer over contacten met bedrijven in 

Hardenberg, 

• 1 juli in Dalfsen. Door gemeente voor Fondsenfestival, voor diverse mogelijkheden voor 

subsidies. 

 

Projecten werkgroepen. 

• Op 9 juni is er een bespreking met de projectleider van de gemeente over de stand van zaken 

van de geplande  werkzaamheden aan het Kanaal en de Kanaalweg west, met Pb leden en een lid 

van de werkgroep mob. 

• Toekomstvisie, door de flyeractie zijn er 4 nieuwe aanmeldingen. Stuurgroep is in oprichting, 

graag nog plm 4 leden erbij. Persoonlijk benaderen. 

• Werkgroep mob.  Na de zomermarkt van 23 juni, de input uit het dorp evalueren en 

inventariseren voor verdere stappen i.o.m. KNHM. 
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Variabel. 

• Taken verdeling voor de zomeravondmarkt. Prijsvraag regelen. Briefjes voor ideeën voor de 

projecten, en ledenwerving. PBB en de werkgroepen gaan in één stand. Statafels en presentatie 

borden. Buttons voor de bestuursleden zijn aanwezig?  

 

Rondvraag en w.v.t.t.k. 

Nog geen duidelijkheid over de oprichting van PBB 100 jaar geleden. Het is ook in Brucht niet 

bekend.  

Mogelijk via de k.v.k. te achterhalen? 

 

Volgende vergadering.     13 juli om 19.30 u bij Veur Mekaar.  

 


