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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 9 juni 2021 

 

 

1. Opening. 
  –  Welkom door de voorzitter. 

 

Vaststellen agenda. 

   – Agenda werd vastgesteld. 

 

2. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 12-5-2021 zijn doorgenomen. 
 

3. Ingekomen mail wordt besproken 
  – Ingekomen mail vanaf 12 mei is besproken. 

 

4. Onderwerpen die zijn besproken: 

◦ Biodiversiteit – bijeenkomst. Ze verwachten vanuit gemeente dat er een 

werkgroep wordt opgezet vanuit Bergentheim voor bijvoorbeeld nestkastjes 

schoonhouden, insecten hotel plaatsten, meer groen in het dorp creëren. 

Buurten kunnen dit zelf doen. Buurten moeten terugkoppelen naar PB, 

kunnen subsidie aanvragen. PB moet dit oppakken met buurten en voortouw 

nemen. Denk aan moestuinen, buurttuinen. PB moet de subsidie aanvragen 

(€ 5000). Er komt een bericht op Social Media voor bewoners die zich aan 

willen melden.  

◦ Mollinksvaart 3.0. Onbekend wanneer dit van start gaat. Er volgt nog een 

uitnodiging voor overleg. Groenstrook bespreken. 

▪ Het commentaar uit het dorp betreft mollinksvaart 2.5 wordt gehoord en 

nemen we mee in het vervolg project mollinksvaart 3.0. Dat de loting 

onduidelijk is. Nemen we als commentaar ook mee. Dit ook reeds 

besproken met de wethouder op 7 juni j.l. 

◦ Glasvezel. Er komt glasvezel in Bergentheim. Voor de clubkas campagne 

heeft de voorzitter inmiddels een check ontvangen. Dit moet nog verdeeld 

worden onder de deelnemende verenigingen. PBB maakt hier een 

verdeelsleutel voor. 

◦ OV Bergentheim. Dit blijft een aandachtspunt. Er wordt van alles beloofd  
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◦ en toegezegd maar we komen geen stap verder en het blijft ondermaats. 

Binnenkort is er een afspraak met de verantwoordelijke wethouder. 

◦ Het van Roijensbos wordt niet schoon gehouden door de gemeente. Geen 

BOA's, geen cleanteam, te weinig prullebakken. Het bos is van de 

gemeente. Gemeente heeft ook een taak. (ook 7 juni besproken). 

◦ Overleg mobiliteitsplan – Er wordt een projectomschrijving gemaakt, dan 

komen ze terug bij PB en wordt er een plan gemaakt. Burgerparticipatie. Er 

wordt een werkgroep gevormd met burgers. Ook PB gouden ploeg en PB 

oud-Bergentheim is hierin betrokken. 

◦ De lijst met leden is doorgenomen. Hoe lang blijven de bestuursleden. Er 

moeten nieuwe leden gezocht worden.  

◦ Er is een overleg geweest met de gebiedswethouder op 7 juni. De 

gebiedsambtenaar maakt een verslag van. 

◦ Ivm Corona wordt er dit jaar geen jaarvergadering georganiseerd. Er wordt 

een verslag gemaakt van de werkzaamheden waar PBB afgelopen jaar mee 

bezig geweest is. Ook moet er nog een kascontrole gedaan worden. Hier 

worden enkele leden voor benaderd. 
 

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

 

Volgende vergadering: 14 juli om 19:30 uur bij Veur Mekaar.     

 


