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Notulen vergadering, Plaatselijk Belang Bergentheim,  9 november 2022 

1 Opening.  Welkom door de voorzitter. Er zijn 4 bestuursleden met kennisgeving afwezig.   

Chris Willems is als gast aanwezig, hem is gevraagd om als bestuurslid te worden van PBB. 

2 Agenda. Word vastgesteld.                                                                                                                          

3 Notulen. Worden na een wijziging vastgesteld.                                                                                      

4 Actielijst van vorige vergadering word doorgenomen.                                                                         

*Nog afspraak maken met gemeente over van Roijensbos.                                                            

*Nog aandacht voor gegevens K.v.k. 

5 Ingekomen mail. Besproken onderwerpen. 

13-10 Gem. verslag van overleg met gebiedswethouder 3 okt.                                                             

19-10 Gem. verslag van overleg over o.v.                                                                                                   

19-10 Secr. Tekst ingediend voor gemeente magazine.                                                                      

Div.data  Corresp. met gem. en ondernemer over bloembaskets en verlichting rondom centrum. 

20-10 Gem. Vellen en herplanten van bomen langs Kanaalw.west.                                                  

27-10 Gem. Over herstelwerk asfalt Kanaalweg west 8 en 9 nov.                                                         

31-10 Gem. concept enquête over o.v.                                                                                                        

03-11 Oranje ver.  Over braderie koningsdag.                                                                                                  

04-11 Gem. Vervanging openb. verlichting buitengebied.  Uitn. 17 nov. 19.00 u bij VM.             

08-11 Gem. verslag van overleg 24 okt. over woningbouw.                                                                   

09-11 Gem. Begroting 2023 vastgesteld. 

6 Verslagen bijeenkomsten/ vergaderingen.  

11 okt met gem. een ontwerp besproken mbt de groenstrook langs Spoordijk, vervolg op 7 dec 

13 okt. Carolien. Gewoon gezond B heim.  Ze willen hun bijdrage leveren aan werkgroep 

Toekomst Visie.  Contact houden met deze groep.  

17 okt. Werkgroep Mobiliteit, heeft gesproken over voorstellen (4 opties) die voorgelegd 

kunnen worden aan de KNHM 

24 okt ( zie verslag) Overleg met Gem. over ontwikkelingen in Mollincksvaart, planning / 

voortgang. Toekomstige woningbouw na Mollincksvaart. Mobiliteit. Communicatie over div. 

projecten.  

 

7 Uitnodigingen voor bijeenkomsten en veranderingen. 

17 nov. Gem. Openbare verlichting buitengebieden.  19.00 u bij Veur Mekaar. 

25 nov. Er is via de contacten m.b.t de Nedersaksenlijn een uitnodig voor de heropening van het 

station in Nordhorn. 
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28 nov. OVKK online ledenvergadering 19.00 u 

7 dec. Vervolg gesprek over ontwerp groenstrook met Gemeente en Rotij. 19.30 u bij VM 

 

Er zal een afspraak worden gemaakt met Vechtdal wonen over de stand van zaken van diverse 

geplande projecten. O.a. Huurwoningen op Mollincksvaart. Uitbreiding Bergentheem. 

Ontwikkelingen Cort v.d Lindenstraat. 

 

Subsidies.  Momenteel overleg gaande met gemeente en ondernemers over een DVS bijdrage 

m.b.t aankleding en verfraaiing van het dorp.  

 

Projecten.  

De werkgroep Toekomst Visie heeft onlangs vergaderd. Men wil nog een aantal mensen 

benaderen om zitting te nemen in de werkgroep. Er is gesproken over voorstellen voor 

uitwerking van de ideeën. Er word overwogen om advies te vragen bij een externe organisatie. 

En men wil nog spreken met een andere PB in de regio. 

 

De werkgroep Mobiliteit is bezig om in beeld te brengen wat er binnen afzienbare tijd nodig is 

voor de verkeersveiligheid in en rondom het dorp. Ook denk men na over de verkeersstromen 

op langere termijn, ook in relatie tot de toekomstige uitbreiding van het dorp en een goede 

ontsluiting van het centrum en m.b.t het openbaar vervoer/stationsgebied. Ook gaat het om 

veilige fiets- en wandelpaden. En om de overlast van het landbouw verkeer door het dorp te 

beperken. Men werkt een 4 tal opties uit om te bespreken met de adviseurs van KNHM en de 

gemeente. 

 

Wat het openbaar vervoer betreft, stuurt de gemeente de komende week een brief naar alle 

huisadressen in Bergentheim. Daarin word gevraagd om mee te werken aan een digitale 

enquête over het te verwachten reisgedrag. Dit kan tot 1 december. De provincie wil zich een 

beeld vormen over beslissingen die genomen moeten worden m.b.t het openbaar vervoer. Aan 

PB is gevraagd te willen zorgen voor momenten waar minder digitaal vaardige mensen geholpen 

kunnen worden. Er worden flyers en posters gedrukt om te verspreiden. 

 

Variabel, diverse onderwerpen. 

Er is contact met de gemeente over de straatnamen in Mollincksvaart 3   

 

PB maakt zich zorgen over de Avia benzinepomp aan de Kanaalweg west. Er zijn signalen dat 

deze binnenkort word opgeknapt. Of misschien gaat verdwijnen, dat zou een aderlating zijn.   

PB wil hier graag over worden geïnformeerd en zal contact opnemen met de eigenaar. 

 

Er zal ook dit jaar weer aandacht worden besteed aan de ANWB verlichtingsactie. 


