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          Kanaalweg west 31A 

          7691 BT Bergentheim 

 

Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 13 juli 2022 

 

 

1. Opening. 

  –  Welkom door de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda. 

   – Agenda is vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 8-06-2022 zijn doorgenomen. 

 

4. Actielijst is doorgenomen.  

 

5. Ingekomen mail is besproken 

  – Ingekomen mail vanaf 8 juni is besproken. 

  

6. Onderwerpen die zijn besproken: 

 

Vast 

◦ Verslagen bijeenkomsten/vergaderingen 

▪ 9 juni. Bespreking met Peter Dost, projectleider van de gemeente over 

de stand van zaken van de geplande werkzaamheden aan het Kanaal en 

de Kanaalweg-West met PB leden en een lid van de werkgroep 

mobiliteit.  -Werkgroep maakt een voorlopig voorstel. 22 september 

schets bespreken met Peter Dost. Er komt een eventuele inloopavond.  
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▪ 23 juni Zomermarkt, veel nieuwe leden, Positieve avond.  

▪ 12 juli. Bestemmingsplan Mollinksvaart inzage bij VeurMekaar. Was 

een geslaagde avond. Veel aanloop. Verschillende fases, groen +water. 

Positief. 

◦ Uitnodigingen/vergaderingen  

▪ 14 september bezoek Alwin te Rietstap. Mail verstuurd met de vraag 

voor een avond afspraak en meer tijd.  

◦ Subsidies. 

▪ -DVS gelden. We komen er voor in aanmerking maar binnen welke 

kaders, welke mogelijkheden zijn er. Mail is verstuurd.  

▪ Initiatieven coach. Iets voor projectgroep Toekomstvisie? Er wordt 

contact gezocht.  

 

◦ Projecten (werkgroepen) 

▪ Toekomstvisie – Er zijn nog steeds te weinig leden. Vorige vergadering 

is er wel een start gemaakt. Budget aanvraag is gedaan richting de 

gemeente. Dit is nodig voor inschakelen expertise en uitvoeren plan. 

Wie betaald dit. 

▪ Mobiliteitsplan – Geen nieuwe ontwikkelingen. 

▪ Kanaalweg-West – Zie punt → bijeenkomst. 

 

Variabel  

◦ Zaalhuur VeurMekaar, overleg 12 juli. Prijs is verlaagd naar €5,-.  

◦ Budget BBQ -  akkoord bevonden, indien nodig eigen bijdrage p.p.  

◦ Status seniorenwoningen – huur – via Vechtdal Wonen? Afspraak is via 

email gemaakt. 
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◦ Windmolens – geen bekende nieuwe ontwikkelingen. 

◦ Nieuwe leden worden benadert.  

 

 

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

–  

 

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

 


