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Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim,  gehouden op  13 februari 2019 

 

1 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

   

2 Vaststellen agenda en bespreken notulen vorig overleg. 

De notulen van d.d. 16 januari 2019 worden goed gekeurd 

 

3 Besproken punten. 

 Er is een nieuwe website van PB Bergentheim, ziet er goed uit. Er zijn nog wat 

verbeterpunten, worden de komende tijd uitgevoerd. 

 De sporthal kan meer gebruikt worden. Het bestuur van de sporthal vraagt of PB hier 

een rol in kan zijn. PB heeft hier een reactie op gegeven en dit punt wordt meegenomen 

naar het overleg met de wethouder op 6 maart. 

 Project toekomstvisie: er wordt een presentatie gegeven op de jaarvergadering van 15 

mei 

 Er is een gesprek geweest met de ondernemersvereniging. Onderwerp: Waar kunnen we 

elkaar helpen en versterken? 

 Met de herinrichting van het Bastingplein is een start gemaakt. 

 Er is een gesprek geweest met Vechtdalwonen en wethouder Breukelman over de 

bouwplannen in Bergentheim.  

 Er is een goed gesprek geweest met statenfracties CDA en PVDA over het station in 

Bergentheim 

 De informatie avond over Duurzaamheid en windmolens is goed bezocht. Er waren 

ongeveer 400 belangstellenden. Er wordt een omgevingsadviesgroep samengesteld waar 

PB Bergentheim zich voor aan gaat melden.  

 Convenant koopwoningen is besproken met gemeente en PB. De verkoop van grond gaat 

voortvarend. Er wordt overwogen om de volgende fase in de verkoop te doen. 

 PB heeft de informatie avond van Sporthal Möllinckslag bijgewoond, hier werd info 

gegeven over het verwarmingsysteem. 

 PB heeft een informatie avond bijgewoond voer de omgevingsvisie. 

 Enkele persberichten ontvangen deze worden op de nieuwe site geplaatst 

 13 februari is informatie bijeenkomst van alle PB's in de gemeente Hardenberg, er gaan 2 

afgevaardigden naar toe. 

 

4 Rondvraag / wvttk. 

5 De voorzitter sluit de vergadering 

 Volgende reguliere vergadering : woensdag 6 maart om 19.30 uur in Buurtcentrum Veur 

Mekaar.                            


