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Notulen online vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim  10 maart 2021 

Afwezig mkg :  Carolien, Maaike. 

1 Opening door de voorzitter. 

2 Vaststellen agenda. 

3 Notulen van de vergadering van 10 feb. worden goedgekeurd en op de web site gezet. 

Actielijst vorige vergadering:   

 Contact met de gemeente over standplaatsen op het Bastingplein, moet nog plaats vinden. 

 Ook dit jaar geen fysieke jaarvergadering, i.v.m nog geldende coronaregels. Er word voorgesteld 

om net als vorig jaar een jaarverslag te schrijven. 

 We wachten nog op de reactie van een van een nieuw bestuurslid. 

 Aandacht voor wegwaaiend afval en omvallende afval bakken als ze aan de weg staan.   

 

Ingekomen mailberichten, een aantal worden behandeld. 

 Div. berichten over de glasvezelcampagne Delta Fiber Netwerk. Samengevat voor bespreking. 

 Div. berichten van gem. en Rotij over de ontwikkelingen op Mollincksvaart 2.5 en 3  

 Nieuwe leden melden zich aan, en er vertrekt een lid ivm verhuizing. 

 Mail van nieuw lid moet worden beantwoord. 

 Bericht van gem. over werkzaamheden in van Royensbos, roept vragen op. 

 I.v.m verkiezingen vraag een kandidaat van D66 om een gesprek met PB. 

 Van de gem. vervolg op verkeers veiligheids plan.  

 Uitnodiging van gem. deel te nemen aan digitale sessie over de omgevingsvisie. 

 Van de KNHM bericht voor een vervolggesprek op 18 mrt over veilige verkeerssituaties en 

toekomstige ontsluitingen van het dorp.   

 

Besproken agenda punten. 

 

Een aantal AED’s zijn dank zij financiële ondersteuning vanuit het dorp en gemeente en PB 

vernieuwd en herplaatst. In overleg met en op advies van Hartveilig Nederland er is nu weer een 

optimale dekking over het dorp. De nieuwe locaties zijn: Bij fysiopraktijk De Haere aan de 

Dorpstraat en sporthal Mollincksslag aan de Kanaalweg West. Er is een oproep voor 18+ om een 

reanimatietraining te volgen om de AED’s te kunnen bedienen.  

 

De welkoms borden bij zes invalwegen zijn geplaatst. 

 

Binnenkort zal een afspraak worden gemaakt met de beide andere PB’s Gouden Ploeg en Oud 

Bergentheim. Dit behoord regulier regelmatig te gebeuren. Nu zijn er ook een aantal 

aandachtspunten. 
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Er is een overleg gepland met Politie en de Stuw, een valuatie en over mogelijkheden voor 

voorzieningen voor de jeugd. op 18 maart.  

 

Een online thema bijeenkomst is bijgewoond over de Nedersaksenlijn. Een positieve insteek met 

verschillende deelnemers uit de regio en uit Duitsland, het vind steeds meer bijval. Het is 

jammer dat de weg naar realisering erg lang lijkt te worden. PBB beraad zich op verdere stappen 

om sneller tot een beter openbaar vervoer in Bergentheim.  

  

Delta Fiber is een actie gestart om een glasvezel netwerk aan te leggen in 18 kernen in de regio 

waaronder Bergentheim. PBB ondersteund deze actie. Doel is dat 35% van het dorp zich 

inschrijft, dan word e.e.a. kosteloos aangelegd.  Delta Fiber verspreid regelmatig informatie 

pakketjes in het dorp.  Op de site van PBB staat informatie onder het kopje “glasvezelactie”. Ook 

staat er info over de clubactie.  PBB wil aan het bord op het Bastingplein een banner toevoegen 

over de clubactie. 

Ook zal er nog geflyerd worden. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 21 april 2021. 

 

De ontwikkeling van de brede dorpsagenda heeft noodgedwongen lange tijd stilgelegen, maar 

moet nu gaan lopen. Er is nog wel de nodige afstemming nodig met Veur Mekaar.   

 

Subsidie mogelijkheden voor leefbaar platteland en gewoon actief zijn besproken, dit gaat om 

voorzieningen voor de jeugd en om sportief bezig te zijn. Een locatie die hier voor in beeld is, is 

het van Roijensbos.  Er word aan gedacht om een werkgroep te vormen, die zich hiermee bezig 

gaat houden.   

 

PBB heeft een bijdrage geleverd aan de inventarisatie van knelpunten mbt vervoer en verkeer. 

(de meerjarenvisie op verkeer en ontsluiting van het dorp) Er is ons nu een webtool 

aangeboden. In het overzicht van knelpunten wat daarbij zit blijkt niet alles wat er vanuit 

Bergentheim is aangedragen te zijn meegenomen. (Bijv. Stationsweg).  Binnenkort is er een 

gesprek om onze punten toe te lichten. 

 

PBB heeft de Omgevingsvisie “Landstad Hardenberg” bestudeerd, en een concept reactie is 

klaar. 

Die gaan we na de digitale sessie op 11 maart hierover dit onderwerp verzenden. 

 

Uit contact met de ontwikkelaar van Mollincksvaart blijkt dat men in week 14 wil starten met de 

verkoop van fase 2.5  Het gaat in totaal om 17 woningen. 
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We verwachten binnenkort een uitnodiging van de gemeente om de uitwerking van 

Mollincksvaart fase 3 te bekijken. Waarvoor PBB samen met een aantal bewoners ideeën heeft 

ingediend.  

 

Er is contact met de eigenaar van het terrein Renewi , over de ontwikkelingen. 

 

Rondvraag. 

Wanneer is het volgende regulier overleg met wethouder Martijn Breukelman gepland? 

Als het mogelijk is op korte termijn afspreken.  

 

Er is nog steeds geen kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester Maarten Offinga informeren 

wanneer dat kan. e.v.t online. 

 

 


