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Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim d.d. 14 september 2022 

1. Opening 

Welkom door de voorzitter. 

Jeanet W. woont deze vergadering bij en besluit zitting te nemen in ons bestuur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda is vastgesteld. 

 

3. Notulen 

Notulen van de vorige vergadering d.d. 13 juli 2022 zijn doorgenomen en akkoord bevonden. 

 

4. Actielijst 

Is doorgenomen 

 

5. Ingekomen mail vanaf 13 juli is besproken 

Lantaarns buitengebied. Verzoek indienen voor ledverlichting richting Sportpark Kanaalweg Oost 

en led voor de Sporthal. 

 

DVS gelden: bloembakken op Bastingplein komen ook uit die pot. Nieuwe bloemen worden daar 

ook uit betaald Er zit nog geld in. Contact opnemen met de Plus. Die regelt dit. 

Woningbehoefte seniorenwoningen. Wat is de stand van zaken. Mail sturen naar Rob 

van 

Arkel. 

Brief opgesteld voor een bijdrage in het budget bij de Gemeente voor Toekomstvisie. 

Brief is akkoord bevonden en wordt verstuurd. 

Route 29. Op 29 september wandelen met de Burgermeester. Bennie geeft zich op 

namens PB. O.a. station en kanaal onder de aandacht brengen. 

Er komt een berichtje op social media 

Seinenstraat is doodlopend steegje (zit geen huisnr aan) aanpassen. Wel in namen 

blijven  

geen Verzetstraat of Vrijheidstraat. Namen checken met monument. 

Evaluatie OAG. Beetje achterhaald om een jaar na dato nog een evaluatieformulier te 

sturen 

Bastingplein, voorrangsituatie is onduidelijk.  

Verkeersluw Kanaalweg West: werkgroepje oprichten met bewoners en ideeën 

aandragen 
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Initiatief coach (Maarten Bomans): Toekomstvisie gaat contact met hem opnemen en 

kijken wat hij voor de werkgroep kan betekenen. 

Tankstation: constant problemen. Contact gehad, pomp staat op de nominatie om  

verwijderd te worden. Dit zou jammer zijn voor het dorp. Vinger aan de pols houden.  

Afgelopen bijeenkomsten 

Niets 

Komende uitnodigingen: 

22-9   Dost en Ekkelenkamp inz. Kanaalweg West resp. Mollincksvaart/groenstrook 

26-9   KNHM inz. Mobiliteit 

29-9   Route 29 

3-10   bezoek Wethouder Alwin te Rietstap 

Projecten 

Toekomstvisie:  

Er zijn nog minimaal 4 mensen nodig. Weer oproep gedaan op sociale media. 

Digitale invul enquête gemaakt. Prioriteit van punten en hoeveel tijd hiervoor nodig is. 

Beginnen met de vrij simpele projecten:  

* samenwerken verenigingen m.b.t. vrijwilligers  

* welkom heten van nieuwe inwoners. 

Mobiliteit:  

Knelpunten benoemd:  

Ideeën: 

- Fietstunnel spiekerbosje (Bouma) 

- Rondweg vanaf Twenteweg vanaf spoor naar Bergentheim 

- Landbouwverkeer via Gouden Ploeg of Twenteweg 

- Kanaalweg West verkeersluw maken 

- Fietstunnel vanaf industrieterrein naar sportveld. 

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

Volgende vergadering : woensdag 12 oktober om 19.30 bij Veur Mekaar. 

  

 


