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Notulen vergadering, Plaatselijk Belang Bergentheim, 11 mei 2022 

1 Opening. 

Welkom door voorzitter. Voorafgaand aan de vergadering is gesproken met een dorpsgenote en 

man  van Syrische afkomst en woont met zijn gezin 3 jaar in Bergentheim. Er word uitgelegd dat 

hij graag betrokken wil zijn met de inwoners van het dorp. Hij wil graag sporten zonder dat het 

te veel geld kost, en wil ook wel iets doen in de werkgroep toekomstvisie. 

PB gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn, en houd contact. 

 

2 Agenda word vastgesteld  

 

3 Notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd. De actielijst word besproken. 

 

4 Ingekomen mail. Vanaf 14 april word besproken. 

 

Besproken onderwerpen  

 

Verslagen van: 

• 15 april op de stationslocatie gesproken met de Gemeente en Movaris. Die heeft inmiddels een 

voorstel uitgewerkt die op 9 mei is toegelicht door ambtenaren van de gemeente en is nu in de 

vergadering is besproken. 

• 19 april is er overleg geweest tussen Veur Mekaar en de gebruikers van het pand. Er zijn nog een 

paar punten waar nog overleg over zal plaats vinden. 

• 20 april Informatie bijeenkomst over sport en bewegen, interessante info en ook gesproken over 

concrete zaken die hier in het dorp spelen, o.a. over de groenstrook, met JOP en voetbalveldje 

etc. 

• 20 april gesproken met de projectleider van de gemeente over de stand van zaken van de 

windmolens en de voortgang van de ontwikkeling van Mollincksvaart 3. Zie verslag 25-4-22. 

• 22 april gesproken met bestuursleden  van ALMA, over de  ontwikkelingen van de Vechtdallijnen, 

de Nedersaksenlijn en de Hub in Bergentheim, bedoeld als tijdelijke voorziening, totdat het 

station is gerealiseerd. 

• 28 april Uitleg gehad van een specialist van Ariva over de dienstregelingen Zwolle – Emmen. 

Het zit krap, het punt is dat de rit tussen Ommen en Coevorden max 30 min. mag duren..  

Er moet gekruist worden op dubbel spoor, wat niet overal aanwezig is. Een optie zou kunnen zijn 

een uitruiling met een ander station over één uursdienst.  Op de lijn Almelo-Hardenberg is meer 

ruimte, en als er geëlektrificeerd is nog meer (al of niet met accutreinen) 

Hier zal binnenkort naar gekeken worden. 
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• Er is overleg geweest tussen PB en Veur mekaar over de invulling van de dorpsagenda, word 

verder afgestemd.  

 

Uitgenodigd voor:  

• 12 mei bij Veur mekaar. PBB maakt kennis met Burgemeester Maarten Offinga.   

• 14 mei Open dag Becker watersnijtechniek. 

• 16 mei gesprek met de gemeente over de bewegwijzering in het dorp. 

• 18 mei jaarvergadering PBB. Taken zijn verdeeld. Er moeten nog div. dingen geregeld worden 

zoals de uitnodigingen naar gemeente B & W en raad, de plaatselijke ondernemers, de andere 

PB’s uit de regio. Het is niet gelukt om iets in de Toren te krijgen, hopelijk bereiken we via soc. 

media voldoende mensen.   

• 18 mei Bijeenkomst over Nedersaksenlijn in Stadskanaal. 

• 20 mei Jaarvergadering Pb oud Bergentheim bij Schottinck. 

• 24 mei Ontwerpsessie groenstrook,   

• 24 mei Jaarvergadering ALMA in Vroomshoop. 

• 18 mei Bijeenkomst in Stadskanaal over Nedersaksenlijn.  

 

Variabel. 

• Voor informatie die nodig is voor de samenvoeging kunnen de drie PB’s gebruik maken van het 

aanbod van de notaris.   

• Omdat de betreffende ambtenaar van de gemeente ziek is, hebben we nog geen afspraak 

kunnen maken m.b.t. het van Royensbos.  

• Voor een poging om op elkaar af te stemmen, proberen we een afspraak te maken met de 

betreffende personen van de gemeente over de Kanaalweg West, de Schapenweg, en 

Mollincksvaart. 

• Na de flyeractie is de eerste bespreking van de stuurgroep Toekomstvisie is geweest, er zijn 4 

aanmeldingen, een goed begin. Er worden nog een paar mensen benaderd. De planning is dat de 

groep voor de vakantie operationeel is, zodat na ze na de vakantie aan de slag kunnen.  Ook 

presenteren ze zich op de zomermarkt in de stand van PB. 

• 16 mei vergaderd de werkgroep Mobiliteit, met enkele Pb bestuursleden. Ook deze presenteren 

zich op de zomermarkt in de PB stand. 

• Voor de stand van PBB op de zomermarkt, is bedacht om een prijsvraag te houden, en de 

lopende projecten te presenteren. Omdat de stuurgroep Toekomst visie en de werkgroep 

Mobiliteit gebruik maken van de stand, is het waarschijnlijk nodig om een extra stand te 

reserveren. 

• Er zullen nog een aantal dorpsgenoten worden gepolst voor het PB bestuur. Ook aandacht voor 

vrouwelijke kandidaten. De zittingsperiode is nu 3 jaar, (dat vinden we kort) Een aantal leden 

hebben al veel langer in het bestuur gezeten, ook vanwege lang lopende projecten, maar geven 

aan nu wel te stoppen. 

Een definitieve invulling lijkt het meest zinvol na het evt samen gaan met de andere PB’s  
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Dan ook een goede portefeuille verdeling maken.   

• De op 9 april verzonden mail aan raadsleden, college en informateur over coalitievorming, is 

beantwoord door de informateur, e.e.a. krijgt aandacht. 

 

 

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

Is er al meer duidelijkheid over het mogelijk 100 jarig bestaan van PBB?  

Neen nog niet, we wachten op informatie uit Brucht.   

 

Volgende vergadering.     8 juni om 19.30 u bij Veur Mekaar.  

  

 


