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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 8 juli 2020 

 

1. Opening. 

 Welkom door de voorzitter  3 bestuursleden m.k.a.  

 

2. Vaststellen agenda. 

  

Een bewoonster uit de van der Sluisstraat geeft uitleg bij haar initiatief om een 

honden losloopveld te realiseren. Ze heeft contact met de gemeente gehad, die 

adviseert  overleg met PB. Ze heeft een flink aantal handtekening van 

medestanders. 

De beoogde locatie aan de Spoordijk is in de hoek bij de spoorwegovergang, maar 

blijkt te klein, ook een optie is aan de andere kant van de Spoordijk. 

Ze zal dit aan de gemeente voorstellen. PB steunt haar initiatief.    

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 10-6-2020 zijn doorgenomen. 

en vastgesteld.  

 De borden ‘Welkom” zijn bij een bedrijf voor behandeling.  Het plaatsen word 

gecoördineerd door PB  

 Feestweekbestuur vind nieuwe Bantum vlag een goed idee. offerte vragen. 

 Opschonen ledenadministratie (contributie)  twee bestuursleden pakken dit op. 

 

4   Ingekomen mail vanaf 10 juni word besproken. 

 Voorstel speeltoestellen verplaatsen naar veld ronde Kerkweg. Word 

gereageerd.  

 Historie van Jeugdkamp. Een bestuurslid gaat dit uitzoeken. 

 Parkeerbordjes Schuurmanstraat.  Word gereageerd. 

 

5 Onderwerpen die zijn besproken: 

Het (jaar)verslag wat online is geplaatst was een prima verhaal. Er word voorstelt 

om dit vaker te doen, per kwartaal of half jaarlijks.(er moet wel iets te melden zijn) 

Is het dan nog nodig om notulen te publiceren?   
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De verdere uitwerking toekomstvisie heeft stil gelegen als gevolg van Corona. 

Zal na de vakantie weer worden opgepakt. 

Ook de verdere uitwerking van de dorpsbrede agenda lag stil, gaat na de vakantie 

ook weer verder. 

Er is een gesprek ter plaatse geweest met de gemeente over de opstelplaats voor 

school gaande jeugd met de fiets. De door de gemeente voorgestelde alternatieven 

gaan niet door. Er word nu serieus gekeken naar het voorstel van PB.  

Bibliotheek en dagbesteding Saxenburg zijn inmiddels verhuist, Post.nl volgt in 

sept.  

De flyer actie heeft een aantal vrijwilligers opgeleverd, ook voor VM. 

De OAG activiteiten zijn weer opgestart.  De groepen moeten nu hun eigen 

scenario schrijven. Zo het nu lijkt zal in plm mei 2021 een beslissing worden 

genomen.  

Het wandelpad en de hellingbaan langs de Schapenweg is nu van een asfalt laag 

voorzien. Het ziet er nu veel beter uit. De actie om de zitbank te plaatsen is in gang 

gezet bij Plus en de Gemeente.        

De reacties, waaronder van PBB op het mobiliteitsplan is in het college besproken, 

de aangepast versie hebben we ontvangen. De inbreng van PB was duidelijk. Er zal 

een gesprek volgen met ALMA. En vervolgens onze reactie geven in duidelijke 

statemens, waar nodig onderbouwd. Een gesprek plannen met de wethouder. Er is 

t/m 23 aug. de tijd voor reactie. Komt waarschijnlijk in oktober in de raad. We 

overwegen gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. 

Een groep jongeren zorgt weer voor overlast in de Kuiperstraat – Kerkweg. 

PB is benaderd door een bewoonster en een familie, beide wonen aangrenzend aan 

het veld waar de jongeren zich misdragen. PB heeft contact gehad met de 

wijkagent, de stuw en de gemeente. De stuw heeft een huis aan huis enquête 

gehouden in de buurt. Er zal nu op korte termijn een bespreking worden belegt bij 

VM waar alle betrokken hun verhaal kwijt kunnen.Vervolgens zal er bekeken 

worden welke maatregelen genomen kunnen worden.   

Een bedrijf heeft bij PB geïnformeerd naar de stand van zaken. m.b.t het terrein 

van zijn bedrijf. Heeft aandacht van de gemeente. 

  

Volgende vergadering: 9 sept. om 19:30 uur in Buurtcentrum “Veur Mekaar”. 


