
 

Website: www.pbbergentheim.nl 

Email: contact@pbbergenteim.nl        Adres secretariaat 

          Kanaalweg oost 69 

          7691 CD Bergentheim 

Notulen vergadering Plaatselijk Belang Bergentheim 16 oktober 2019 

 

1 Opening.  Welkom door de voorzitter 

 

2 Agenda.   Agenda wordt vastgesteld 

 

3 Notulen van de vorige vergadering van 18 september 

Het werkbezoek van de Burgemeester is en Wethouder aan Bergentheim is 22 november. 

 

Actie lijst van 18 september wordt doorgenomen 

 

 

4 Ingekomen mailberichten worden behandeld.  

Ingekomen mail etc is besproken 

 

5 Behandelde onderwerpen.     

1. Er is contact geweest met de gemeente over de opstelling van fietsers bij de brug, dit brengt 

gevaarlijke situaties met zich mee. PB heeft een voorstel voor verbetering gedaan. 

2. 3 oktober heeft de werkgroep de Toekomstvisie officieel overgedragen aan PB. PB zal een plan 

van aanpak maken hoe zei invulling gaan geven aan de punten vanuit de visie 

3. 7 oktober is er een overleg geweest met PB en de gebiedswethouder Marthijn Breukelman. Het 

was een goed gesprek waar alle belangrijke punten voor Bergentheim zijn besproken. 

4. De bloembakken bij de ingangen van het dorp zijn aan vervanging toe. PB is zich aan het 

oriënteren op nieuwe bloembakken en op een plan voor goed onderhoud van de planten. 

5. PB zal mee doen aan de fiets verlichtingsactie, zaterdag 29 oktober zullen er sjablonen op de 

weg worden aangebracht. Politie en gemeente ondersteunen deze actie. PB Oud Bergentheim 

en Gouden Ploeg doen ook mee. 

6. Er staat een informatie kast bij de Bijenkorf.  Het bord is niet meer up to date en staat op een 

verkeerde plek, daarnaast is het verouderd. Het bord word binnen kort weggehaald. 

7. PB vindt het erg jammer dat er geen activiteiten zijn rond de viering van de bevrijding 2020.  Er 

zal een reactie worden gegeven aan het oranjecomité. 

8. Marthijn Alfering heeft PB benaderd om een actie voor Bergentheim te organiseren.  Samen 

wordt gekeken naar een leuk actie. (dit ipv van de wipkip actie) 

9. 27 november om 19 uur wordt het Bastingplein officieel geopend door wethouder ten Kate. 

 

 

       

 

Volgende reguliere vergadering is op  13 november om 19.30 uur in buurtcentrum VM.  
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