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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 9 maart 2022 

 

 

1. Opening. 
  –  Welkom door de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda. 
   – Agenda is vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 9-02-2022 zijn doorgenomen. 
 

4. Actielijst is doorgenomen.  
 

5. Ingekomen mail is besproken 
  – Ingekomen mail vanaf 9 februari is besproken. 

  

6. Onderwerpen die zijn besproken: 
 

Vast 

◦ Verslagen bijeenkomsten/vergaderingen 

▪ 12 febr. Nedersaksenlijn promotie, CDA. 

▪ 15 febr. JOP. Realisatie laat op zich wachten, waarom?  

▪ 16 febr. Convenant ondertekenen. 

▪ 24 febr. Overleg met de andere PB’s over samenwerking. Bericht volgt. 

▪ 1 mrt. Feedback met Nijs Stam bespreken. 

▪ 2 mrt. HUB update met Sandro Vlug, Alwin te Rietstap en Berend Puts. 

De mail wordt besproken. Voor- en nadelen, hoe nu verder.  

▪ 3 mrt. Gewoon Gezond Bergentheim. PB lid is aanwezig geweest. 

▪ 9 mrt. Bezoek van de Provincie, Rotij en de gemeente over de 

versnelling van de bouw, het lijkt nu juist vertraging te hebben.  

▪ Uitnodigingen/vergaderingen 10 mrt. Overleg met de buurt i.v.m. 

bezwaren Westerkerk.  



 

Website: www.pbbergentheim.nl 

Email: contact@pbbergentheim.nl       Adres secretariaat 

          Kanaalweg west 31A 

          7691 BT Bergentheim 

 

 
 

▪ 23 mrt. HUB = Halte Bergentheim. Opnieuw overleg. Er is 

vervoersbehoefte. Eventueel auto-maatje, shuttle auto etc.  

▪ 12 mei. Kennismaking nieuwe burgermeester.  

◦ Subsidies. 

▪ - 

◦ Projecten (werkgroepen) 

▪ Dorpsagenda – Heeft meer publiciteit nodig.  

▪ Toekomstvisie – Er worden flyers huis-aan-huis bezorgd.  

▪ Mobiliteitsplan – Herstart 7 maart. 21 en 28 maart vervolg met 

presentatie. 

▪ Kanaalweg-West, herinrichting – Wordt vervolgd. 
 

Variabel  

◦ Kuijperveldje wordt in april ontmanteld. Er wordt wat moois van gemaakt, 

klein speeltuintje etc. Dit is besproken met de stuw. Alles van het 

kuijperveldje kan worden overgezet naar het nieuwe veldje. PB-lid heeft 

nog contact met de buurt en met de gemeente.  

◦ Jaarvergadering – 18 mei, lokaal ondernemerschap (Strob, bierbrouwerij). 

◦ Bewegwijzering – Hier is eerder actie op ondernomen, toen was hier geen 

budget voor. De gemeente geeft nu aan van wel. PB komt met een plan.  

◦ Zomermarkt, kraam aanvragen. Ideeën bedenken. 

◦ Toekomstboom – De omgewaaide boom aan de Schapenweg, lijkt een 

toekomstboom te zijn. Om dit te achterhalen had PB graag de stronk uit de 

grond willen halen om te zien of er een kistje met een brief in zou zitten. 

Deze zou 80 jaar geleden geplant zijn. I.v.m. leidingen kan de gemeente dit 

niet weghalen, te veel risico.  
 

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

–  

Volgende vergadering: 13 april om 19:30 bij ‘Veur Mekaar’.     

 


