Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 10 november 2021
1. Opening.
– Welkom door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
– Agenda werd vastgesteld.
3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 13-10-2021 zijn doorgenomen.
4. Ingekomen mail wordt besproken
– Ingekomen mail vanaf 13 oktober is besproken.
5. Onderwerpen die zijn besproken:
◦ Mollinksvaart 3.0. Er is 8 november overleg geweest. Alle vragen zijn
gesteld. Er komt een concept plan. PB stuurt een mail naar Roosdom Tijhuis
om te bedanken en om de vraag te stellen wanneer de groenstrook en de
waterpartij gerealiseerd kunnen worden.
◦ “Gewoon Gezond Bergentheim”. Deelname PB lid, meerdere
afgevaardigden van verschillende partijen vanuit Bergentheim. O.a
besproken dat er een initiatief is om een moestuin te realiseren in de tuin
van de kerk. Het koken met kinderen wordt weer opgepakt. De dorpsagenda
is aan de kaart gebracht. De JOP is besproken. Ze hebben 2x p.j.
vergadering. Lid PB neemt ook deel.
◦ Mobiliteitsplan – 18 oktober en 1 november overleg. Aanzet is gemaakt
voor een knelpuntenlijst. Hoe verder, wat gaan ze doen en wat niet.
◦ KNMH. Bij het overleg van het mobiliteitsplan wordt er een agenda
gemaakt.
◦ Kennismaking Idwer en voorzitter PB. Dorpsagenda besproken.
◦ Kennismaking met Burgermeester Offinga → 26 januari 2022.
◦ Kennismaking Wijkagent en overleg andere PB’s → 17 november.
◦ Aftrap samenhangende partijen, werkgroep Heijdemij, PB en gemeente.
◦ Informatieavond – westerkerk → 24 november.
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◦ Toekomstvisie. Er is 25 oktober een overleg geweest. Hoe nu verder. Het
idee is om een duidelijke flyer te maken wat verwacht wordt van de
overkoepelende groep en deze huis-aan-huis te verspreiden. Stuw kan de
groep ondersteunen. Vergadering plannen in december.
◦ We doen mee met de Rabo Clubsupport: uitslag 12 november.
◦ ANWB-actie: “Zet je licht aan”. 20 november zijn leden van PB het dorp
door geweest om deze tags op straat aan te brengen.
◦ Insectenhotel. Deze is door leden van PB zaterdag 4 december geplaatst.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
–
Volgende vergadering: 8 december om 19:30 online via 'Google Meet'.
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