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Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim – 13 oktober 2021 

 

1. Opening. 
  –  Welkom door de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda. 
   – Agenda werd vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst van de vorige vergadering d.d. 8-9-2021 zijn doorgenomen en 

vastgesteld. 
 

4. Ingekomen mail wordt besproken 
  – Ingekomen mail vanaf 8 september is besproken. 

 

5. Onderwerpen die zijn besproken: 
 

◦ 10 november is het 50 jaar geleden dat het viaduct is ingestort. Wil de historische 
vereniging hier misschien nog aandacht aan geven?  

◦ 13 Oktober komt Rotij de plannen voor Möllinksvaart 3.0 toelichten aan PB. 

◦ 22 september is er een overleg geweest met de projectleider over de  HUB. 

Wat is een HUB, wat houdt het precies in? Dat is nog steeds niet duidelijk. 

Ook bij de gemeente niet. Daarom schakelt de gemeente een 

onderzoeksbureau. Per 1 december is er vanuit de gemeente een nieuwe 

projectleider.  

◦ 28 september bijeenkomst bij Veur mekaar op verzoek van CDA afdeling 
Hardenberg. Hier hebben we ons zegje kunnen doen wat er speelt in 
Bergentheim. Hiermee hebben we input kunnen geven voor het 
verkiezingsprogramma 2022-2026. 

◦ 29 september zijn er enkele afgevaardigden geweest naar de ALV van PB 
Bruchterveld.  

◦ 5 oktober is er een afgevaardigde geweest naar jaarlijkse ledenvergadering van 
de AlMa. Hier kwam o.a.de elektrificatie van de lijn Almelo-Mariënberg ter 
sprake. Dit najaar beslist de provincie over een go/no go. Bij een go moet de 
elektrificatie eind 2025 gereed zijn.  

◦ Mobiliteitsplan. De werkgroep is gevormd. 7 oktober is de eerste 

kennismaking geweest. 18 oktober is er een vervolg. 
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◦ Kanaalweg west (Stationsweg-Schapenweg) wordt heringericht. Gesprek heeft 

plaatsgevonden (6 juli). Er mag input komen vanuit de straat hoe dit in te 

vullen.  

◦ Toekomstvisie. 27 oktober is er weer een vergadering gepland. Vanwege 

Corona is dit nog niet eerder gelukt. 

◦ Glasvezel. Er zijn nog een aantal aanvragen in behandeling. Er is +/- €4100 

opgehaald. Zodra het laatste geld binnen is word dit verdeeld onder de 

verenigingen. Update komt t.z.t. op de website te staan.  

◦ JOP; locatie naast het bankje tussen het voetpad en het spoor (voorlopige 

plaats). T.z.t. in groenstrook, dit zal meegenomen worden in het 

bestemmingsplan Möllinksvaart 3.0. 

◦ Westerkerk. Plannen voor woningbouw op de Westerkerk locatie worden 

door de ontwikkelaar verder uitgewerkt. De bedoeling is dat hier 1 senioren 

woningen komen. De ontwikkelaar houd in november een informatieavond. 

 

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

- In de toren van vandaag stond een artikel van de gemeente over het 
terugwinnaars. Gemeente gaat 4 bankjes weggeven van gerecycled PMD en 
vraagt mogelijke plaatsingsplekken door te geven. Wij geven het van Royensbos 
door als mogelijke plek. 

- Bij vergaderingen die in Veur mekaar plaatsvinden graag bij reservering VM 
duidelijk aangeven wie reserveert incl. telefoonnummer. 

 

 

Volgende vergadering: 10 november om 19:30 bij 'Veur Mekaar'.     

 


