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De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

Als eerst wordt het bestuur voorgesteld: 

Gerrit Slot: voorzitter 

Dionne van der Sluis: secretaris en aftredend als penningmeester 

Carolien ter Haar: nieuwe penningmeester 

Arend Jan ten Brinke: plaatsvervangend secretaris 

Bennie ten Brinke: algemeen lid 

Jeroen Marissen: algemeen lid 

Hans Olthof: algemeen lid 

Jos Horstra: algemeen lid 

Erik Wiltvank: Website en PR 

Jan Waaijman: algemeen lid 

De voorzitter neemt ons mee met alle activiteiten waar PB het afgelopen jaar mee 

bezig is geweest, zoals: 

 We hebben regelmatig contact met de gemeente. 2 x per jaar hebben we een 
overleg met onze gebiedswethouder Martijn Breukelman en onze contactpersoon 
Ingrid Franke 

 PB Bergentheim heeft een nieuwe website met daarbij passend een nieuw logo. 
Daarnaast zijn we actief op FB, instagram en Twitter. 

 Wij houden iedere 2 maand een inloop spreekuur voor alle Bergentheimers. De 
data hiervoor staan op de website. 

 Het project Bastingplein is dit jaar afgerond. De bus is verplaatst naar de 
stationsweg. 

 De projectgroep Toekomstvisie is geïnstalleerd. 

 Op verschillende plekken in het dorp hangt een Narrow Casting om 
Bergentheimers goed te informeren over allerlei zaken binnen het dorp. Er hangt 
een scherm bij Veur Mekaar, bij de Muldershoek en bij sporthal de Möllinkslag. 

 Er is veel contact met allerlei belanghebbenden over de woningbouw in 
Bergentheim. Dit gaat zowel over nieuwbouw, huurwoningen voor jongeren en 
ouderen. 

 Er is contact geweest met bewoners Moscoupark over permanent wonen. PB 
steunt de bewoners voor verpaupering bij leegstand van het park. 

 PB maakt zich hard voor Openbaar Vervoer in Bergentheim. Denk hierbij aan bus 
op zondag en het treinstation. 

 PB volgt alles op de voet wat betreft Duurzame Inzetbaarheid en gaat deelnemen 
aan een werkgroep met meerdere PB's, tegenstanders en de gemeente. De zgn. 
omgevingsadviesgroep (OAG). 
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 Er staan bij de ingang van het dorp bloembakken. Daar is de laatste tijd weinig 
aangedaan. PB gaat proberen vrijwilligers te vinden die de bakken willen 
onderhouden. Er hebben zich al 2 vrijwilligers gemeld. 

 PB is overleg met de gemeente over een wandelpad langs de Schapenweg. 
 

Financiën. 

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Mw. Hartingsveld en Dhr. Slot en goed 

bevonden. 

Volgend jaar zal dit worden uitgevoerd door Dhr. Slot en Dhr. Waayman. 

 

Toekomstvisie Bergentheim. 

Na de pauze heeft Jeroen Marissen namens de werkgroep Toekomstvisie uitgelegd hoe 

de werkgroep het afgelopen jaar bezig is geweest met de het tot stand komen van de 

Toekomstvisie voor Bergentheim. 

Er zijn heel veel Bergentheimers benaderd voor gespreksavonden en alle input is 

verwerkt in een verslag. 

Het verslag is nu nog in concept en zal als het definitief is onder alle Bergentheimers 

worden verspreid. 

De werkgroep krijgt namens de PB een bos bloemen voor hun inzet van het afgelopen 

jaar. 

 

De voorzitter sluit na deze presentatie de vergadering en bedankt iedereen voor 

de komst. 


