
 

Website: www.pbbergentheim.nl 

Email: contact@pbbergentheim.nl       Adres secretariaat 

          Kanaalweg west 31A 

          7691 BT Bergentheim 

 

Notulen vergadering: Plaatselijk Belang Bergentheim 18 november 2020 

 

1. Opening online vergadering 

    Welkom door de voorzitter 2 bestuursleden m.k.a. 

 

2. Vaststellen agenda. 

3. Notulen en actielijst vorige vergadering 14-10-2020 

    - Borden Welkom in Banthum zijn klaar. Moeten nog geplaatst. 

    - Offerte aangevraagd voor vlaggen Banthum 

    - Berichtje over voortgang Toekomstvisie staat inmiddels op social media. 

    - Toegang mailbox is inmiddels gerealiseerd.  

    - Landbouwverkeer onderdeel maken van mobiliteitsplan. Eerst gesprek met  

      Heidemij afwachten. 

    - Dorps brede agenda. www.bergentheim.info.Wachten is op toegang van de  

     site. 

4.Ingekomen mail vanaf 14 oktober wordt besproken 

- Borden op Bastingplein marktplaats gereserveerd voor standhouders.  

  Bestuurslid informeert bij gemeente. 

- Fiets opstelplek bij brug. Aankondigen op social media dat 23 november een  

  begin wordt gemaakt met de opstelplek 

- 3 december OVKK online vergadering kerkenprobleem. Aanmelden. 

- Het ledenbestand van PBB neemt af i.v.m. opzegging door verhuizing,    

  overlijden of anderszins. Hoe krijgen wij meer leden? Flyeren in de  

  nieuwbouw? Beter kenbaar maken wat we zoal doen en bereiken. 

- Berichtje terugsturen door bestuurslid m.b.t. idee skatebaan / bewegingspark  

  om krachten te bundelen.  

 

5. Besproken onderwerpen 

AED bij Veur Mekaar moet vervangen worden.  

Verschillende instellingen zijn aangeschreven voor sponsorgelden. Inmiddels 

aantal toezeggingen. 
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Een donateur vroeg om evt. plaatsing van een bordje mede mogelijk gemaakt door 

(overlegd om dit niet te doen, bordje leidt te veel af voor het doel waar het voor is). 

De AED bij VM komt oorspronkelijk van de Rabobank. Een eventuele uitbreiding 

met een AED bij de sporthal wordt door Hartveilig toegejuicht. Er zijn dus 2 

“nieuwe” AED’s nodig. Even wachten op donaties en dan tekort evt. aanvullen 

door PB.  

Aansluiting voetpad (Parallelweg) naar fietspad (verharding) toezegging is er dat 

het uitgevoerd wordt. 

Brief van de gemeente i.v.m. subsidiemogelijkheden leefbaar platteland. 

(Toekomstvisie/dorpsplan). Bestuurslid informeert naar de mogelijkheden voor 

Bergentheim. Ideeën z.s.m. aandragen. Evt. voor de aanschaf van AED’s en 

hangplek jongeren/moestuin/hondenlosloopveld? 

Westerkerk: er is een plan voor 12 tot 16 levensloopbestendige woningen. Wordt 

ws eind november klap met de hamer op gegeven. Kerkbestuur moet akkoord 

geven. Hoe zit het met de andere bouwkavels? Oprellaan, Avia, Locatie Soer en 

Bakkerij. Bestuurslid gaat informeren. 

Verkeersveiligheid/mobiliteitsplan: We moeten actief betrokken blijven en de 

vinger aan de pols blijven houden bij de realisatie van de HUB en de ontsluiting 

van stationsgebied en wegen. Het station blijven aankaarten  

Deze week gesprek Heidemij (waren ook betrokken bij inrichting Bastingplein), 

even afwachten hoe dat verloopt en daarna andere partners (o.a. LTO) benaderen 

om mee te denken in deze. 

 

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

Ledenadministratieprogramma is gedateerd. Evt. informeren naar een ander 

gebruikersvriendelijk programma. 

Data’s vergaderingen 2021 zijn vastgesteld en vastgezet bij VM. 

Eventueel extra surveillances in Bergentheim i.v.m. vuurwerkoverlast. Klachten 

doorverwijzen naar politie, dit is geen taak van PB. 

Volgende vergadering: woensdag 9 december 19.30 uur. 

 


