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Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 12 juni 2019 

 

Afwezig: 

3 bestuursleden m.k.a. 
 

0. Station persbericht 

Voorafgaand aan de reguliere vergadering hadden we een gesprek met Alwin te Rietstap, 

wethouder van mobiliteit. Aanleiding was een persbericht van de gemeente over het station in 

Bergentheim. 

De berichtgeving in de krant gaf een heel verkeerd beeld over de mogelijke komt van het station; de 

oppervlakkige lezer leest daar: “Het station kost 25 miljoen en komt er nooit”. 

Als PBB balen we enorm van deze verkeerde beeldvorming en hebben op onze website aangegeven 

dat deze beeldvorming niet correct is. Ook hebben we ons commentaar duidelijk kenbaar gemaakt 

aan B&W via een brief met als reactie dat we om de tafel moeten gaan zitten. 

Vandaar dit gesprek. 
 

In dit gesprek werd gelukkig duidelijk dat de wethouder en PBB wel degelijk nog op een lijn zitten en 

dat we beide het doel hebben om het station WEL te heropenen. Ook de wethouder is ongelukkig 

met het 1,5 jaar oude Quickscan rapport welke alweer grotendeels achterhaald is en de daaraan 

gekoppelde negatieve berichtgeving gebaseerd op het eigen persbericht. 
 

Als correctie actie hebben we samen afgesproken dat PBB een interview met de Toren probeert te 

regelen waarbij PBB en de wethouder aanwezig zijn om deze foutieve beeldvorming te corrigeren. 

Als PBB hadden we deze uitnodiging van de Toren al staan, maar we gaan dit nu gezamenlijk met 

de wethouder doen. 

Daarnaast kijkt de wethouder intern of het ook mogelijk is om eenzelfde actie richting de Stentor te 

doen. 
 

Ook hebben we nog even zijdelings besproken of het zinvol is om een ander onderzoek naar een 

station heropening op te starten via een ander bureau. Dit hebben we eerst in de ijskast gezet 

omdat je daardoor waarschijnlijk alleen maar meer verwarring sticht. 
 

Al met al dus een positief resultaat, waarbij we samen gelukkig nog wel op een lijn zitten en waarbij 

we alleen nog de negatieve beeldvorming moet trachten te corrigeren. 
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1. Opening. Welkom door de voorzitter 

 
2. Agenda. Aantal punten word vastgesteld 

 
3. Notulen van de vorige vergadering van 10 april 2019 worden vastgesteld en 

goedgekeurd. Actielijst van de vorige vergadering word doorgenomen. 

 
4. Ingekomen mailberichten worden behandeld. 

Ingekomen mail is besproken, waarbij alle contact mail vanuit de website gecontroleerd zijn op 

beantwoording. Waar dat niet nog gebeurt was, is dit in de vergadering gedaan. 

 
5. Behandelde onderwerpen. 

 
 Toekomstvisie: 

Deze is bijna klaar en we hebben afgesproken om te proberen deze visie in een aparte 

vergadering voor de volgende (17 juli) door te nemen, om daar goed te tijd voor te nemen. 

 Facebook miscommunicatie: 

Op facebook kwam een bericht te staan met foutieve informatie; waarop we als PBB weer 

een reactie geplaatst hadden met foutieve bewoordingen. Hierdoor ontstond wat wrevel en 

miscommunicatie. Dat is rechtgetrokken, maar we moeten hieruit leren hoe we met de 

deze nieuwe media om moeten gaan: geen discussies voeren via social media. 

 Schapenweg voetpad: 

Deze komt er, maar we weten nog geen details. Komend maandag is er een gesprek met Erik 

Baan, waar we waarschijnlijk meer details te weten komen. 

 Website contact afhandeling: 

De afhandeling van de berichten via de website verloopt nog niet optimaal; nu worden 

deze tezamen met de andere e-mail ongeveer 1x per week doorgestuurd naar iedereen. 

Het is vaak onduidelijk we ze gaan beantwoorden en daardoor blijven ze vaak liggen. 

We hebben afgesproken om deze eerst als volgt af te handelen: 

– Secretaris stuurt de mail van de website (titel = “Contactformulier Plaatselijk belang 

Bergentheim)” direct door naar iedereen met daarin aangegeven de naam die de mail 

moet beantwoorden. 

– Beantwoording van de mail mag vanuit je privé e-mail, maar 

‘contact@pbbergentheim.nl’ moet altijd op de CC gezet worden; dan houden we de 

conversatie op 1 plek. 

 Braderie stand: 

In de feestweek staan we op de donderdag op de braderie met een stand. 

Laat iedereen daarvoor het actie lijstje checken gemaakt was. 
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6. W.v.t.t.k. 

 Oude website: 

De oude website ‘plaatselijkbelangbergentheim.nl’ mag nu uit de lucht. 

 Wachtplaats fietsende scholieren: 

Bij de brug verzamelen ‘s morgens veel fietsende scholieren om gezamenlijk naar 

Hardenberg te fietsen. Ze staan daar vaak half op de weg wat gevaarlijke situaties op kan 

leveren. Het is misschien een goed idee om daar een goede standplaats met eventueel een 

overkapping voor de regen te maken; de ruimte ligt er wel. Dit idee houden we even in het 

achterhoofd en kunnen de volgende vergadering besluiten wat ermee te doen. 

Volgende reguliere vergadering is op 17 juli om 19.30 u. in buurtcentrum VM. 


