Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim, 15 december 2021
1. Opening en welkom door voorzitter, helaas moet er weer online vergaderd worden vanwege
corona maatregelen. Twee bestuursleden afwezig m.k.g.
2. Notulen van de vorige vergadering van 10 nov. besproken en goedgekeurd.
3. Aktielijst van vorige vergadering besproken.
4. Ingekomen mail vanaf 10 november is besproken.
5. Besproken onderwerpen. (vast en variabel)
Vast. Verslagen:
17 nov. Bespreking met andere Bergentheimse PB’s en wijkagent. Gesproken over verdergaande
samenwerking.
20 nov. Verlichtingsactie is succesvol verlopen.
22 nov. Contributie verwerkt door penningmeester en voorzitter. Reacties afhandelen.
24 nov. Info bouwplannen locatie Westerkerk. Goede belangstelling. Bouwvergunning
aangevraagd 13 won. Kerkgebouw blijft exkl. bijgebouwen.
24 nov. Bezoek van statenleden CU. goed gesprek. CDA volgt, en e.v.t gedupeerde de Witte.
2 dec. Overleg over Kuyperveld met Gemeente en Stuw. Wijkagent n.a.w. Ideeën over
oplossingen zijn besproken. Zie verlag gem. Vervolg gesprek met Gem. en Rotij.
13 dec. Overleg met Gem. en Rotij. Invulling groenstrook Mollincksvaart 3. z.s.m een tijdelijke
oplossing voor plaatsen van JOP en trapveldje. Nader overleg volgt.
4 dec. Brief verzonden aan alle Gemeenteraadsfracties m.b.t verkiezingen. Uitnodiging voor een
gesprek.
Vast, Projecten / werkgroepen.
Toekomstvisie, na corona weer verder aan werken.
Mobiliteit meer jaren. Gaat ook na corona verder.
Invulling Mollincksvaart 3 o.a. groenstrook. Zodra e.e.a. duidelijk is start werkgroep.
O.v. en HUB wacht op gemeente.
Website: www.pbbergentheim.nl
Email: contact@pbbergentheim.nl

Adres secretariaat
Kanaalweg west 31A
7691 BT Bergentheim

Contact houden met RDB, windmolens voorlopig niet. Word PB nog nader geïnformeerd?
Kanaalweg west, herinrichting. Binnenkort gesprek met Proj.leider. Buurt is bezig.
Van Royensbos. Start zodra meer duidelijk is.
Variabel.
Bestuur bezetting, namen zijn genoemd, er zijn contacten geweest. Ook van andere PB’s
Bezoek Burgemeester 26 jan. voor kennismaking. en weth. Breukelman. Ideeën besproken.
Voor de afronding van het glasvezel project, word e.e.a. gepubliceerd.
We gaan nog beoordelen of het gemeentelijk vervoerplan conform de wensen van PPB is.
We gaan het ingekomen stuk van de gemeente over het woningbouw convenant beoordelen.
PB gaat contact zoeken met het kandidaat raadslid, die zich wil inzetten voor o.a. Bergentheim.
N.a.v. krantenartikel.
Informeren bij de ontwikkelaar naar de st.v.z. appartementen Kanaalweg West.
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Rondvraag en w.v.t.t.k.
Is er een vergaderrooster voor het nieuwe jaar? en reservering bij VM?

7

Volgende vergadering is op 12 januari 2022, als het kan om 19.30 u bij Veur Mekaar.
En anders online.
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