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Notulen vergadering, Plaatselijk Belang Bergentheim, 13 april 2022 

1 Opening. 

Welkom door voorzitter.  1 bestuurslid m.k. afwezig. 

De voor deze vergadering geplande afspraak met de dhr Robert Ekkelenkamp gaat helaas niet 

door omdat hij ziek is. Het gesprek zou gaan over de stand van zaken van de windmolens, en de 

voortgang van de voorbereiding van Mollincksvaart fase 3. ( Nieuwe afspraak is inmiddels 

gemaakt voor 20 april om 19.30 u.) 

 

2 Agenda word vastgesteld  

 

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

 

4 Ingekomen mail. Vanaf 9 maart word besproken. 

 

Besproken onderwerpen  

 

Verslagen van: 

• Er is op 10 maart gesproken met omwonenden van de locatie Westerkerk, i.v.m bezwaren. 

• 23 maart vervolg bespreking van 2 maart met de gemeente en de wethouder over de stand van 

zaken m.b.t. bereiding voor de Hub. 

• 28 maart werkgroep Mobiliteit met de Gemeente en de KNHM plannen doorgesproken en 

afgestemd.   

• 7 april vergadering in Gem.huis met Gemeente en Woningstichting over woning behoefte 

onderzoek per kern.   

 

Uitgenodigd voor:  

• 15 april Gemeente en PB en Movares over ideeën voor een Halte / Hub. op stationslocatie.   

• 19 april  Projectplan, hoe verschillenden organisaties kunnen samenwerken o.a. de PB’s de 

werkgroepen en Veur Mekaar.  

• 20 april Inspiratie bijeenkomst over sport en bewegen, preventie akkoord in Dedemsvaart. 

•  (nieuwe afspraak) 20 april Bespreking met gem. over windmolens en voortgang M.vaart. 

• 22 april bij VM gesprek met ALMA over stand van zaken openbaar vervoer. 

• 28 april bij VM Gemeente en PB met Ariva, Informatie over dienstregelingen.     

• 9 mei bij VM Voorstellen bespreken Gemeente en PB over invulling Hub/halte. 

• 12 mei Kennismaken met Burgemeester bij VM. 

• 14 mei Plattelands Parlement OVKK. In Dalfsen. 

• 14 mei Open dag Becker watersnijtechniek. 

• 18 mei Jaarvergadering PB bij VM 
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• 18 mei Bijeenkomst in Stadskanaal over Nedersaksenlijn.  

 

Variabel. 

• Bewegwijzering in het dorp is akkoord. Plan maken en indienen. 

• Zomeravondmarkt voorbereiden, samen met Mob.werkgroep.  aanmelden voor een kraam. 

Plattegronden intekenen, ideeën verzamelen, ledenwerf actie. 

• Factuur ALMA kan betaald worden. 

• Kascontrole is geweest en is akkoord. 

• 100 jaar PB? Wacht nog op bericht uit Brucht 

• Samenwerking drie PB’s   t.z.t gelijktijdig publiceren, info verkrijgbaar bij notaris. 

• Activiteiten toekomstvisie worden weer geactiveerd.  In week 16 flyeren. 

• Afspraak maken met de gemeente over de toestand in het van Roijensbos.  

• Aan en aftreden van bestuursleden regelen.  

• Dorpsagenda betrokkenen informeren, en publiceren op soc.media en de Toren.   

• Herinrichting Kanaalweg west. Stand van zaken? 

• 9 april verzonden mail aan raadsleden, college en informateur over coalitievorming. 

 

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

 

Volgende vergadering.     11 mei om 19.30 u bij Veur Mekaar.  

 


