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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 12 oktober 2022 

 

 

1. Opening. 
  –  Welkom door de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda. 
   – Agenda is vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 14-09-2022 zijn doorgenomen. 
 

4. Actielijst is doorgenomen.  
 

5. Ingekomen mail is besproken 
  – Ingekomen mail vanaf 14 september is besproken. 

  

6. Onderwerpen die zijn besproken: 
 

 

Vast 

◦ Verslagen bijeenkomsten/vergaderingen 

▪ 22 sept - Kanaalweg-West overleg. Werkgroep heeft n.a.v. het overleg 

van 9 juni een voorlopig voorstel gemaakt. Dit bespreken.  

▪ 26 sept - Mobiliteit overleg. Regulier overleg. Een viertal plannen en 

maken ideeën om voor te leggen.  

▪ 3 okt - Kennismaking Wethouder, bekende punten besproken.  

▪ 11 okt - HUB, afspraken; Enquete nalopen en aanpassen, check doen of 

deze geschikt is voor alle apparaten. Communicatiekalender; wie doet 

wat wanneer. Link laatste versie en brief afronden naar PPB sturen. 

Flyer maken + QR-code toevoegen. PBB dient het verspreidingsgebied 

te afbakenen, rondbrengen → eind okt. In december de uitkomsten 

binnen, realisatie niet eerder dan eind 2023.  
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▪ 11 okt – Mollinksvaart; De plannining is dat de groenstrook komend jaar 

aangelegd wordt en dat er rond kwartaal 2 weer nieuwe kavels 

uitgegeven kan worden, waarbij in de eerste fase ook 8 huurwoningen 

geplanned zijn.  
 

◦ Uitnodigingen/vergaderingen  

▪ 13 okt - Gewoon Gezond Bergentheim; Vraag voor deelname stuurgroep 

Toekomst visie. 

▪ 17 okt – Mobiliteit; Ideeën worden op tafel gelegd, wat kunnen we voor 

elkaar betekenen. 

▪ 24 okt - Woningbouw. 

▪ 7 dec - Mollinksvaart; Groenstrook. 
 

◦ Subsidies. 

▪ DVS gelden. Komen in aanmerking. Mail verkeer loopt, wordt vervolgd.  

▪ Rabobank actie – 500 euro.  
 

◦ Projecten (werkgroepen) 

▪ Toekomstvisie – Er zijn nieuwe leden. Er wordt gestart met 3 projecten.  
 

Variabel  

◦ Zaalhuur VeurMekaar, prijs met elkaar besproken. 

◦ Geld aanvragen voor het vrijwilligerswerk van PBB.  

◦ ANWB verlichtingsactie. Bussen van vorig jaar worden geteld  
 

 

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

–  

 

Volgende vergadering: 14 december om 19:30 bij ‘Veur Mekaar’.     


