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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 8 september 2021 

 

1. Opening. 
  –  Welkom door de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda. 
   – Agenda werd vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 14-7-2021 zijn 
doorgenomen. 
 

4. Ingekomen mail wordt besproken 
  – Ingekomen mail vanaf 14 juli is besproken. 

 

5. Onderwerpen die zijn besproken: 
 

We verwelkomen een nieuwe lid: Henk Plaggenmarsch 

◦ Overleg met de gemeente over het OV; eerste inventarisatie (aug). 
Dhr P. doet de inventarisatie en heeft een gesprek gehad met PB 
leden. Wordt vervolgd. 

◦ Mollinksvaart 3.0. Er is op 9 september een overleg met de gemeente 
(projectleider en wethouder) en Roosdom Tijhuis (inclusief tekening).  
Punten voor overleg: Bestemmingsplan moet doorgaan, volgend jaar 
bouwen. Groenstrook. Er was verder onvrede/vragen in het dorp 
rond de gang van zaken bij de verkoop/verlotingvan de kavels in het 
vorige plan (fase 2.5). Dit moeten we zien te voorkomen bij de 
volgende fase. 

◦ Mobiliteitsplan – Er zijn een aantal bewoners benadert om deel te 
nemen aan de projectgroep. PB neemt eerst de regie, om tafel om uit 
te leggen wat de bedoeling is, voorzitter kiezen etc. Zij worden 
benadert via mail.  
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◦ JOP; locatie naast het bankje tussen het voetpad en het spoor 
(veiligheids-probleem). Oplossing → aan de andere kant van het pad 
op de groenstrook.  

◦ Kuijperveld blijft problemen geven. Er blijft gezocht worden naar een 
oplossing → mail verkeer met de gemeente.  

◦ Toekomstvisie. Er is weer een mail gestuurd om dit weer op te 
pakken. Er wordt een stuurgroep gezocht die de subgroepen 
(werk/projectgroepen) gaat aansturen en aanspreekpunt is voor PB.  

◦ Glasvezel. Er zijn nog een aantal aanvragen in behandeling. Er is +/- 
€4100 opgehaald. Update komt op de website te staan.  

◦ Er wordt een overleg gepland met de andere PB’s. Onderwerpen 
bespreken die elkaar overlappen, weten van elkaar wat we doen → 
okt/nov.  

◦ We doen mee met de Rabo Clubsupport: Openbare jeugd- en 
sportactiviteiten. 

◦ Er komt een insectenhotel. PB krijgt een bericht waar en wanneer.  

◦ Kanaalweg-West wordt heringericht. Gesprek heeft plaatsgevonden 
(6 juli). Er mag input komen vanuit de straat hoe dit in te vullen.  

 

 


