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Notulen online vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 10 februari 2021 

Afwezig mkg: Maaike, Jeroen 

 

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering 

2. Agendapunten 

3. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

Aktielijst vorige vergadering: 

-Borden zijn nog niet geplaatst, gaat binnenkort gebeuren  

-Bord Bastingplein, contact met gemeente over standplaatsen. 

-Subsidiemogelijkheden platteland, nog geen duidelijkheid. 

-Fitness toestellen(obstacle run) beoordelen waar deze evt geplaatst kunnen worden. 

-Stationsweg. Smiley is weer weg. We informeren bij de gemeente naar resultaten en  

 sluit dit kort met bewoner Stationsweg. 

-Jaarvergadering, voorstel een jaarverslag als vorig jaar.(geen fysieke bijeenkomst) 

-nieuw lid bestuur benaderd, nog geen reactie.  

4. Ingekomen mail 

 Enquete Verkeer en vervoerplan Gemeente H’berg. Gevaarlijke plekken aangeven. PB 

stuurt info naar gemeente, met aanbevelingen, dorpsgenoten aansporen deze enquête 

ook in te vullen. 

www.gewoonactief.nl  aanvraag indienen bij Gemeente voor subsidie vóór 1 juli 

Park Moscou wordt vaste bewoning. Contact gehad met Gemeente dat dit geen 

consequenties mag hebben voor de uitbreiding van woningbouw in ons dorp. 

Verkeersdrempel BaronMackaystraat. Reactie sturen naar schrijver om enquete 

gemeente in te vullen mbt verkeersveiligheid. 

Gouden Ploeg vraag mbt kanaal. We sturen een reactie, en voorstel voor gezamenlijk 

overleg. 

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg. Bouw je eigen buurt. Ligt ter inzage van 11 t/m 24 

maart. www.hardenberg.nl/landstad.       

Vitale leefomgeving (fitnesstoestellen) Vergaderingen vielen samen. Contact houden. 

 

  

http://www.gewoonactief.nl/
http://www.hardenberg.nl/landstad
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5. Agendapunten. 

Er is overleg gaande met een paar partijen over de AED’s over de juiste locatie voor een 

goede netwerk dekking, en de staat van de apparatuur. Er zijn financiële bijdragen 

toegezegd voor vervanging. Mochten die er komen, gaat dat in overleg met de sponsoren. 

Onder voorwaarde dat de nieuwe locaties zorgen voor onderhoud en tzt vervanging.  

 

Zwerfvuil: er is een prullenbak geplaatst bij het bankje Schapenweg en een blikvanger op 

het fietspad bij de kruising Haarweg/Twenteweg.  

Er is veel zwerfvuil, wat kunnen we hier aan doen? Omgewaaide plasticcontainers zijn 

mede een probleem. PB overlegd met gemeente. 

 

Nieuwbouw naast VM. Verzocht word om een ondergrondse afvalcontainer te plaatsen. 

Staan we positief tegenover. 

 

Gesprek gehad met de wethouder over mobiliteit en goede ontsluiting van delen van het 

dorp. Hij vind het positief dat we met Heidemij in gesprek zijn om ons te adviseren. Er is 

een vervolg afspraak op 19 feb. met gemeente over invulling van diverse voorzieningen 

die gevraagd worden door mensen uit het dorp, en ontsluiting Mollinksvaart. Fase 3. 

 

Evaluatie de Stuw/Gemeente over jeugd. 

De overlast op het Kuyperveld is met 70 tot 80% afgenomen. De houding van de jeugd tov 

de buurtbewoners is veranderd. Ipv confrontatie zoeken, is er meer begrip.  

Wel twee meldingen van overlast op Koepelveld geweest. Nu is alleen groep 14-16 jarigen 

benaderd. De oudere groep jongeren ook erbij betrekken. PB maakt kenbaar op site dat 

melding van overlast en rommel ook gemeld kan worden bij de politie en jeugdwerk. 

 

Faciliteren jeugdhonk (de Stuw), mogelijke locatie Mollincksvaart? Dit wordt gepushd bij 

de gemeente, word meegenomen in het gesprek. Men is op de hoogte van de problemen. 

Evt. tijdelijke oplossing is wenselijk, de gemeente moet er aan meewerken om e.e.a met 

spoed te realiseren. 

 

Online meeting Veilig buitengebied Vechtdal. (PVO Platvorm veilig ondernemen Oost 

Nederland) 

Steeds meer leegstand van schuren en stallen in buitengebied. Eigenaren kunnen 

gedwongen worden hun schuren te verhuren voor criminele activiteiten (hennep, crystal 

meth) Herken de signalen en meld het bij misdaad anoniem.  
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Publiek private samenwerking: VAB beleid vrijkomen agrarische gebouwen (rood voor 

rood)  

Komende week start de campagne van Cumula. Stop Diefstal in buitengebied. (Van met 

name GPS systemen)  

 

Digitale dorpsagenda update. Er is een aparte account aangemaakt zonder handleiding. Er 

wordt iemand benaderd om dat te willen doen. Bij toezegging stuurt PB degene de 

gegevens. 

 

Banthum vlaggen. Lastig in te schatten hoeveel we er nodig zijn, omdat er nog veel 

vlaggen onder in de kast liggen en niet gebruikt worden. Eerst een (fysieke) bijeenkomst 

met andere partijen. Evt middels een actie. Plus wil meewerken. Ook andere PB’s 

informeren. Even opschorten. 

 

Een gesprek met PB Oud Bergentheim en Gouden Ploeg plannen. Informatie over diverse 

onderwerpen uitwisselen.  

 

Glasvezel, er word een berichtje naar DeltaFiber sturen voor een kant en klaar stukje voor 

op de website en sociaal media. Wij faciliteren maar verder promoten is aan hun. 

 

Mailarchivering: nog geen voorstel. 

 

Renewi: Binnenkort meer duidelijkheid over de ontwikkelingen op die locatie.  

 

6. Rondvraag 

Geen vragen of opmerkingen. 

 


