


2

foto: Casper Bouwhuis ©

foto: Gerard ten Brinke ©



1

Inhoud

Pagina 2 Voorwoord

   3 Inleiding

 4 Werkwijze

 5 Bergentheim, een korte schets

 6 Algemeen en karakter

 7 Welzijn in een pre   ge omgeving

 8 Goed wonen met goede voorzieningen

 11 Jeugd en jongeren

 13 Bergentheim onderneemt het

 14 Oud worden in Bergentheim

 15 Duurzaam en groen dorp

 16 Aan het bestuur van Plaatselijk Belang Bergentheim

foto: Daan ten Brinke ©



2

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij de 
‘’Toekomstvisie Bergentheim 2019 - 2029’’ 
met als  tel ‘’Samen Sterker!”. 
Een  tel die niet toevallig bedacht is, maar 
juist het gevoel weergee   dat regelma  g 
opkwam gedurende de vele gesprekken 
die we gevoerd hebben met de inwoners 
van Bergentheim. Vrijwel alle aanwezigen 
 jdens deze avonden onderstreepten het 

belang van samenwerken, samen ‘’de 
schouders er onder’’ en met name de 
veranderde, posi  eve, sfeer in het dorp. 
We zijn trots op ons dorp! Er zijn voldoen-
de voorzieningen en er zijn de laatste 
jaren prach  ge dingen gerealiseerd. 
We zijn ons ervan bewust dat we vooruit 
moeten kijken, en moeten blijven na-
denken over hoe we de toekomst van 
het dorp vormgeven.

De projectgroep hee   het afgelopen jaar met veel enthousiasme, plezier en inzet gewerkt aan het tot stand komen 
van deze Toekomstvisie. We zijn hierbij deskundig ondersteund door De Stuw uit Hardenberg. De inhoud is tot stand 
gekomen door de groepsgesprekken die we met de inwoners gevoerd hebben, een huis-aan-huis enquête en de 
mogelijkheid om per mail te reageren. 

De centrale vragen waren ‘’waar zijn we als dorp trots op’’ en ‘’waar zien we nog ruimte tot verbeteringen’’? 
Alle informa  e die hieruit naar voren kwam hee   geleid tot een goed beeld van Bergentheim nu, en de wensen voor 
de toekomst.

De uitkomsten zijn samengevoegd en onderverdeeld in een aantal thema’s die voor Bergentheim belangrijk zijn. 
Elk thema laat zien wat er lee   in het dorp en haar omgeving en eindigt met aanbevelingen voor de korte termijn 
(1-2 jaar), de middellange termijn (2-5 jaar) en de lange termijn (5-10 jaar). Bij de uitvoering zal Plaatselijk Belang 
Bergentheim (PBB) deze aanbevelingen, samen met de inwoners, verder kunnen uitwerken in concrete ac  es.

We hebben geprobeerd om met heldere aanbevelingen te komen die de lee  aarheid van het dorp de komende 
jaren nog verder kunnen verbeteren.

Met het aanbieden van de Toekomstvisie aan het Plaatselijk Belang Bergentheim is de visievorming afgerond. 
Voor Bergentheim is het juist hét startpunt om duidelijke ac  es op te gaan ze  en. Het is belangrijk om met elkaar 
aan de slag te gaan met de plannen en onze wensen waar te maken. Hier hee   PBB niet alleen de inwoners van 
Bergentheim hard nodig maar ook andere par  jen, zoals de gemeente Hardenberg, om de wensen te kunnen 
realiseren! ‘Samen is dus iedereen!’

De projectgroep wil hierbij iedereen die hee   meegewerkt aan het tot stand komen van deze Toekomstvisie hartelijk 
bedanken voor de  jd, energie en moeite die hierin gestoken is.

Aly Willems    Carolien ter Haar
Casper Bouwhuis   Henk-Jan de Keizer
Herjan Hu  en    Jeroen Marissen (namens PBB)
Jolanda Wesselink   Wolly Klok
Willem Merjenburgh 
  
Mirthe Binnenmars (De Stuw)  Klaas Bouwman (De Stuw)
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Inleiding

Eind 2017 kwam Plaatselijk Belang Bergentheim (PBB) tot de conclusie dat er een nieuw meerjarenplan nodig was 
om de ontwikkelingsrich  ng van Bergentheim en haar omliggende regio voor de komende 10 jaar vast te stellen. 
Vanuit de gemeente Hardenberg werd het belang hiervan beves  gd en is mede door een fi nanciële bijdrage van 
de Gemeente deze visie mogelijk gemaakt. Begin 2018 werd de projectgroep ‘’Toekomstvisie Bergentheim’’ gefor-
meerd met de opdracht om in samenwerking met de inwoners van Bergentheim een meerjarenplan op te stellen. 
Hierin worden de wensen en ideeën opgenomen, het liefst in de vorm van heldere, duidelijke voorstellen.

Tegenwoordig gaat de overheid er steeds meer van uit dat de burgers zelf ini  a  even ontplooien en verantwoorde-
lijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Dit heet burgerpar  cipa  e. Het is daarom belangrijk dat Bergentheim zelf 
de koers gaat uitze  en. Wat speelt er momenteel, waar zijn we trots op en wat kan er nog verbeterd worden? 
Als duidelijk is wat de inwoners willen, kan het dorp proac  ef aan de slag met de voorgestelde ideeën en plannen.

Met deze opdracht is de projectgroep aan de slag gegaan. Vragen die we gesteld hebben zijn onder andere: wat is 
een Toekomstvisie? Hoe geven we deze vorm? Wat is belangrijk? 

Samen met De Stuw hebben we een plan opgesteld om de vragen en behoe  en van Bergentheim in kaart te kunnen 
brengen. Voor het opstellen van een Toekomstvisie is het belangrijk dat de ideeën, wensen en plannen breed 
gedragen worden door de inwoners. 

De Toekomstvisie voldoet aan de volgende kenmerken:
•  De Toekomstvisie gee   een perspec  ef over de komende  en jaar,  aangevuld met plannen voor de korte-,         

middellange- en lange termijn; 
•  Er zijn zoveel mogelijk mensen betrokken bij het tot stand komen van de visie en  jdens het uitvoeren van de 

plannen. Het is een plan voor en door Bergentheimers;
•  De Toekomstvisie maakt Plaatselijk Belang sterker rich  ng gesprekspartners zoals de gemeente Hardenberg en 

(woningbouw)organisa  es.

Bij het tot stand komen hee   het hele dorp mee kunnen denken. Het is een visie van en door het dorp. Bij de
daadwerkelijke uitvoering werken we natuurlijk graag samen met andere par  jen om de plannen te realiseren.

foto: Gerard ten Brinke ©
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Werkwijze

Binnen een  jdsbestek van een jaar is door de werkgroep een werkwijze ontwikkeld, zijn thema’s vastgesteld en 
groepsgesprekken georganiseerd. Er is een huis-aan-huis fl yer verspreid waarin de projectgroep zich voorstelt, 
uitlegt wat ze gaat doen. In de fl yer is een enquête opgenomen die inwoners de kans gaf om hun wensen en 
ideeën te melden. Daarnaast hadden de inwoners de mogelijkheid om per e-mail te reageren en zijn ze via social 
media zoals Facebook, de website van PBB, ar  kelen in De Toren en via Narrow Cas  ng op de hoogte gehouden 
van de vorderingen van de projectgroep. In totaal zijn er 12 groepsgesprekken geweest en hebben ruim honderd 
inwoners ac  ef meegedacht over de vraag waar Bergentheim trots op kan zijn en welke zaken aandacht nodig 
hebben. Ook zijn beide basisscholen benaderd om mee te denken over de toekomst. De jeugd van groep 7 en 8 
hee   op enthousiaste wijze haar bijdrage geleverd in de vorm van presenta  es en fi lmpjes. De uitkomsten hiervan 
geven een goed beeld van alles wat er lee   in Bergentheim. 

Op 15 mei 2019 hee   de projectgroep Toekomstvisie,  jdens de jaarvergadering van PBB, een presenta  e gegeven 
van het concept. Op basis van de laatste reac  es is de Toekomstvisie aangescherpt, vastgesteld en offi  cieel over-
handigd aan Plaatselijk Belang Bergentheim.

De uitkomsten zijn door de projectgroep besproken, geanalyseerd en hebben vervolgens - verdeeld over verschil-
lende thema’s – een plaats gekregen in de Toekomstvisie, vaak voorzien van een aanbeveling.

Het overhandigen van de Toekomstvisie is voor de projectgroep een eindpunt, maar voor Bergentheim juist hét 
startpunt. Het echte werk moet nu gaan beginnen. Het is aan Plaatselijk Belang Bergentheim om een vervolg te 
geven in de uitvoeringsfase van de diverse voorstellen. 
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Bergentheim, een korte schets

Bergentheim is een dorp in Overijssel, gelegen rondom het kanaal Almelo-De Haandrik en de Vecht. 
De eerste vermelding van Bergentheim stamt uit 1385, het dorp is dus zo’n 634 jaar oud. 
Oorspronkelijk is Bergentheim rond deze periode ontstaan als esdorp op de plaats waar nu Oud Bergentheim ligt. 
De huidige kern kwam tot ontwikkeling door de vervening van de hoogveengebieden rondom het dorp. 
Deze gebieden werden aangekocht en afgegraven onder visie van de heer Van Roijen. 

Inmiddels hee   Bergentheim inclusief de buitengebieden circa  3.500 inwoners. Het dorp kent verschillende voor-
zieningen, waaronder een gevarieerde middenstand, 2 basisscholen, 2 kerkgenootschappen, een sportpark, een 
sporthal, diverse sportverenigingen en sinds een aantal jaar ook een buurthuis. 

Het Bas  ngplein is volledig vernieuwd, de sporthal is verduurzaamd en gerenoveerd. Tevens wordt er weer volop 
gebouwd in het plan Möllincksvaart en op de oude loca  e van de bakkerij. 
Bergentheim is als dorp volop in ontwikkeling!
Hierna is in een tabel een overzicht gegeven van de bevolkingsopbouw van Bergentheim, in vergelijking met de 
gemeente Hardenberg. Uit de demografi sche gegevens komt naar voren dat er rela  ef veel jeugd in Bergentheim 
woont. Daarnaast wonen er in vergelijking met de gemeente Hardenberg rela  ef weinig ouderen. Wat zou hier de 
oorzaak van kunnen zijn? 

Inwonersaantallen:

We hebben de visie opgedeeld in een aantal thema’s: Het algemeen karakter van Bergentheim, het welzijn in pre   ge 
omgeving, goed wonen met goede voorzieningen, jeugd en jongeren, ondernemerschap, oud worden in Bergenthein 
en duurzaamheid en groen dorp. Hierna wordt achtereenvolgens op deze thema’s ingegaan.

Lee  ijd in jaren 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 en totaal
        ouder

Gemeente

gemeente  10.854 7.820 6.774 6.936 9.036 8.185 7.493 4.669 60.555
Hardenberg 

percentage 17% 13% 11% 11% 15% 13% 12% 8% 100%
gemeente
Hardenberg 

Dorp Bergentheim

Totaal Bergentheim  663 538 378 415 492 435 302 203 3.406

percentage  19% 16% 11% 12% 14% 13% 9% 6% 100%
Bergentheim
 

Tabel: Demografi sche schets van Bergentheim, ten opzichte van de gehele Gemeente (Bron: CBS, 2019)

foto: Daan ten Brinke ©
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Algemeen en karakter

Bergentheim kenmerkt zich door haar landelijke karakter en wordt door velen ervaren als een rus  g, veilig en 
gezellig dorp. Bergentheim is mooi gelegen tussen de Vecht en het kanaal Almelo–de Haandrik. Door het dorpse 
karakter kennen veel mensen elkaar persoonlijk en hebben ze oog voor hun directe woonomgeving.
De Bergentheimer kenmerkt zich door zijn nuchtere, sociale en enigszins behoudende karakter.

De kerk speelt een belangrijke rol. Uit de gesprekken is gebleken dat de kerken steeds meer naar elkaar toe groeien, 
men doet steeds meer samen. De kerken staan ook meer open voor niet kerkelijk gebonden inwoners, men ziet voor 
de kerk steeds meer een maatschappelijke func  e. Dat wordt door velen posi  ef ervaren. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in Bergentheim. 

Buurthuis Veur Mekaar, opgericht in september 2015, is een groot succes en speelt inmiddels een verbindende rol 
tussen de diverse doelgroepen. Ook de professionele hulpverlening hee   hierin een taak. Door middel van 
gezamenlijk overleg tussen lokale hulp- en zorgverleners, worden mensen en ideeën bij elkaar gebracht. 
In het hoofdstuk ‘Goed wonen en voorzieningen’ wordt hier nader op ingegaan.

Veur Mekaar is een geschikt sociaal pla  orm waar mensen kunnen praten over verschillende zaken, dit kunnen 
problemen dan wel sugges  es voor ontwikkelingen in het dorp zijn, maar het is bovenal ook een ontmoe  ngsplek 
voor jong en oud.

Een groot deel van het sociale leven wordt bepaald door de verschillende, ac  eve sportverenigingen. 
Deze verenigingen spelen een grote rol in de samenleving.

Bergentheim is nauw verweven met de agrariërs rondom het dorp. Ruim 20% van de bedrijven is werkzaam in- of 
voor de agrarische sector.

Ondanks alle posi  eve punten is ook geconstateerd dat de binding tussen Oud Bergentheim en de kern van 
Bergentheim beter kan. Men ‘’ervaart’’ het nog steeds een beetje als twee aparte kernen.

Middellange termijnplanning (2-5 jaar)

1. Verbetering van de binding tussen de kern en de omliggende kernen Oud Bergentheim en De Gouden Ploeg, 
bijvoorbeeld door structureel en regelma  g overleg tussen de Plaatselijk Belangen. Misschien kunnen we op 
het gebied van ac  viteiten  verbindingen leggen en de voorzieningen samen versterken.

2. Bergentheim op de kaart ze  en door het aantrekkelijk te maken voor toerisme. Denk aan het creëren van 
bijvoorbeeld toeris  sche routes (wandel- en fi etspaden)

foto: Casper Bouwhuis ©
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Welzijn in een pre   ge omgeving

Veel inwoners zijn in Bergentheim geboren of komen uit de directe omgeving. Ook inwoners a  oms  g buiten de 
gemeente Hardenberg voelen zich welkom in het dorp. Er kwam ook naar voren dat het voor nieuwe inwoners 
soms las  g is om er tussen te komen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om nieuwe inwoners te 
betrekken bij de gemeenschap. Saamhorigheid en omzien naar elkaar, noaberschap, hoort bij de Bergentheimers. 

Er is een rijk en veelzijdig verenigingsleven. Toch is uit gesprekken gebleken dat er al  jd punten zijn die beter 
kunnen. Veel Bergentheimers willen graag een gevarieerd aanbod van ac  viteiten. Het is de wens om het dorp 
en haar omgeving “vriendelijker” te maken voor de wandel-, fi ets- en waterrecreanten. Op de Schapenweg en 
Slotweg is het vaak een drukte van belang, wandelaars, fi etsers en autoverkeer moeten de  smalle weg met elkaar 
delen. Dit gaat vaak gepaard met gevaarlijke situa  es voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Daarnaast wordt ook 
de brug in het dorp soms gezien als een gevaarlijk punt.

Eenzaamheid is iets wat ook in Bergentheim voorkomt, dit is vaak niet bekend. Het is echter een belangrijk thema 
dat ook onze aandacht verdient. Team “Samen Doen” (organisa  e waar u terecht kunt voor vragen over wonen, 
inkomen, welzijn en zorg) vangt deze signalen al op vanuit haar netwerk. Ook merken zij op dat deze signalen pas 
laat afgegeven worden door de betreff ende mensen. Als samenleving moeten we proberen dit in kaart te brengen en 
samen een passende wijze te bedenken om mensen te kunnen helpen met hun  vragen.

Met goede wil en respect voor elkaar zullen we de uitdagingen aangaan die de veranderingen van de komende jaren 
met zich meebrengen. De goede zaken moeten we behouden en tegelijk moeten we openstaan voor vernieuwing.

Bergentheim hee   een sterke kerkelijke gemeenschap,  dat levert veel op voor het dorp; vanuit de kerk wordt omge-
keken naar anderen, organiseert men vele ac  viteiten, hee   men oog voor de ander. Aan de andere kant vraagt dit 
ook om er alert op te zijn dat niet kerkelijk betrokken/gebonden inwoners onbedoeld  buiten de boot vallen of zich 
buitengesloten voelen. 

Korte termijn planning (1-2 jaar)

1. Inze  en op meer, betere en veiligere wandel- en fi etspaden. Hierbij proberen omdenken te realiseren waarbij 
de inwoners ges  muleerd worden de auto vaker thuis te laten en meer gebruik te maken van groene alterna-
 even.

2.  Laat nieuwkomers zich welkom voelen in het dorp. Organiseer regelma  g een avond bij Veur Mekaar voor 
nieuwkomers om ze te introduceren in het dorp.

3.  Start een werkgroep die de eenzaamheid in het dorp inventariseert. Probeer eenzaamheid tegen te gaan door 
ac  viteiten te organiseren, schakel hierbij vrijwilligers en de kerken in. 

 
4. Onderzoek of er behoe  e is aan het realiseren van een gezamenlijke dorpskrant/infoblad. 

5. Werk aan een inventarisa  e door PBB en professionals om te komen tot een zorgstructuur waarbij regelma  g  
overleg de basis is voor het inzichtelijk krijgen van problemen in de kern en de omgeving. Doel: meer binding 
tussen de professionals, meer overleg, betere integra  e nieuwe professionals  (het oude HOME team). 

 Onderzoeken in hoeverre er overleg tussen professionals en het dorp plaatsvindt en waar eventueel 
 verbetering mogelijk is. 

Middellange termijnplanning (2-5 jaar)

1. Voorzieningen creëren voor het watertoerisme, benut de mogelijkheden die het kanaal en de Vecht kunnen 
bieden.

“We wonen in een fantas  sch dorp laten we
ons  inze  en om het lee  aar te houden!” 
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Goed wonen met goede voorzieningen

Goed nieuws! De inwoners van Bergentheim hebben het naar hun zin in Bergentheim. We wonen in een prach  -
ge, landelijke, groene omgeving waar op korte afstand bossen en natuurgebieden te vinden zijn. De inwoners zijn 
blij met de goede basisvoorzieningen die er zijn zoals een redelijk uitgebreide middenstand, zorgvoorzieningen, 
een bibliotheek, een pinautomaat, aanwezigheid van (sport) verenigingen, kerken, scholen en een buurthuis. Het 
bestaansrecht van deze basisvoorzieningen ligt voor een deel in onze eigen handen. Door gebruik te blijven maken 
van de voorzieningen die geboden worden, is het ook makkelijker deze in stand te houden. De mogelijkheden van 
bedrijven om zich te ves  gen of uit te breiden in Bergentheim zijn van belang voor de lee  aarheid van het dorp 
en zorgt voor werkgelegenheid. Op dit moment zijn deze mogelijkheden er niet al  jd, en verwijst de gemeente 
Hardenberg te snel naar grote bedrijventerreinen in Hardenberg. In het hoofdstuk ‘Bergentheim onderneemt het’ 
wordt hier nader op ingegaan.

Sinds een paar jaar is het weer mogelijk om woningen te bouwen in Bergentheim. Hier wordt gelukkig veel gebruik 
van gemaakt en dit bevordert de lee  aarheid van het dorp. Scholen, verenigingen en middenstand profi teren van 
een groeiend aantal inwoners. Toch blij   een belangrijk aandachtspunt de onvoldoende beschikbaarheid van star-
terswoningen, ‘’knarrenho  es’’ en seniorenwoningen. Hieraan is al jaren een chronisch tekort en de vooruitzichten 
zijn somber. Zie ook de thema’s oud worden in Bergentheim en jeugd en jongeren. 

We zijn trots op recente ontwikkelingen zoals de opening van het succesvolle ‘’Veur Mekaar’’, de heropening van de 
gerenoveerde sporthal, het energiezuinig maken van de straatverlich  ng en de herinrich  ng van het Bas  ngplein. 
‘’Samen sterker’’ is een gevoel dat steeds meer begint te leven in Bergentheim. We hebben laten zien dat we heel 
veel zaken prima in eigen hand kunnen nemen en succesvol kunnen afronden, bijvoorbeeld Veur Mekaar. 

foto: Casper Bouwhuis ©

foto: Anton ten Brinke ©
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Hiermee kunnen en willen we de komende jaren doorgaan, verder stappen in ze  en en nog meer samenwerken om 
mooie dingen te bereiken. Onze inzet op vrijwillige basis is hierin belangrijk! In het kader van burgerpar  cipa  e legt 
de Gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de burgers neer. Dit komt er in het kort op neer dat er 
wel geld en ruimte wordt geboden, maar dat de uitvoering bij de inwoners komt te liggen.

Er is echter ook een aantal aandachtspunten binnen het dorp. De OV verbindingen zijn verre van op  maal. 
Een uitbreiding van de busdienst, ook ‘s avonds en in het weekend, en de heropening van het sta  on staan op de 
prioriteitenlijst. De huidige sportvoorzieningen zijn op een goed niveau, maar de beze   ngsgraad van de sporthal 
is zorgelijk. Om deze rendabel te houden moet met name overdag de beze   ng omhoog. Uitbreiding van het sport-
aanbod (bijvoorbeeld tennis, skeeler/combibaan) is een wens. Uit de gesprekken is vaak gehoord dat de loca  e van 
de huidige ijsbaan hiervoor een goede op  e zou kunnen zijn.

foto: Jeroen Marissen ©

foto: Casper Bouwhuis © foto: vv Bergentheim ©

foto: Anton ten Brinke ©
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Korte termijn planning (1-2 jaar)

1. Inventariseren of verenigingen / organisa  es de ac  viteiten kunnen bundelen of meer kunnen samenwerken 
om de druk bij de vrijwilligers weg te halen en elkaar te versterken. 

 Bijvoorbeeld een samenwerking tussen Banthumloop / snertloop / Gewoon Gezond Bergentheim of zomer-
avondmarkt / feestweek / kerstmarkt.

2a. Haalbaarheid bekijken of er een lokaal (digitaal) vrijwilligerspla  orm kan worden opgericht waar vrijwilligers 
zich kunnen aanmelden (en daarbij een profi el aangeven waarin ze geïnteresseerd zijn). Zoals WeHelpen. Op 
dit pla  orm kan zowel vraag als aanbod geplaatst worden, waarbij beide par  jen kunnen zoeken / reageren 
op andere.

2b. Jeugd vanaf groep 7-8 betrekken bij vrijwilligerswerk (kleine klusjes en/of helpen bij evenementen) waardoor 
ze inzien hoe belangrijk dit is, en er ook mee opgroeien. Dit vergroot op termijn de pool aan vrijwilligers. 
Maatschappelijke stage en maatschappelijke dienstplicht en lokale mogelijkheden onderzoeken. 

Middellange termijnplanning (2-5 jaar)

1. De noodzaak voor een ruimer en breder woningaanbod voor zowel de jongeren (huur en koop) als voor de   
senioren (huur en koop: seniorenwoningen en / of ‘’knarrenho  es’’). Hierin moeten zowel PBB, Vechtdal 

 Wonen als de Gemeente een belangrijke voortrekkersrol nemen en proberen grondposi  es in Bergentheim 
 te verkrijgen waarmee realisa  e mogelijk is. 

2. Met de Gemeente in gesprek gaan over de loca  e Lensen. Samen tot een oplossing komen om deze loca  e te 
kunnen herontwikkelen en te gebruiken voor woningbouw waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan huur 
als koop met name voor jongeren, starters en senioren. 

3. Inventariseren of het sportaanbod uitgebreid kan worden. Vergeleken met de andere drie groeikernen in 
de gemeente Hardenberg  is het sportaanbod in Bergentheim mager. Door de aanwezigheid van een goede 
sporthal, ijsbaanloca  e en sportvelden moet het mogelijk zijn om het sportaanbod te vergroten waarmee de 
gezondheid van de bevolking verbeterd kan worden alsmede wellicht de beze   ngsgraad van de sporthal. 

4. Inventarisa  e maken óf- en hóe het OV aanbod verbeterd kan worden. Voor de korte- en middellange termijn 
zal naar een verbetering van de busverbinding gekeken moeten worden.

Lange termijnplanning (5-10 jaar)

1. De wenselijkheid en haalbaarheid blij-
ven onderzoeken voor de heropening 
van het sta  on Bergentheim. Reden 
daarvoor is de regionale func  e in het 
zuidelijke gedeelte van de Gemeente, 
de gedane belo  es in het verleden, de 
gebrekkige OV infrastructuur in het 

 algemeen en het feit dat Bergentheim 
een van de vier groeikernen is. Een 
sta  on trekt ook inwoners / zorgt dat 
inwoners blijven wonen, en dat bevor-
dert de lee  aarheid en groeikracht van 
het dorp.

2. Werkgelegenheid realiseren en behou-
den.

foto: Gerard ten Brinke ©



Jeugd en jongeren

De jeugd is de toekomst wordt wel eens gezegd. Hier schuilt zeker een kern van waarheid in. Het is van belang 
dat er specifi eke aandacht aan deze doelgroep wordt geschonken. Er ontstaat de vraag op welke manier er aan 
de jeugd aandacht kan worden gegeven. Wat is nu precies de jeugd? En op welke manier houden wij de jeugd 
tevreden? Maar wellicht het meest belangrijk; wat wil de jeugd zelf?

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen jonge en oude jeugd (jongeren). Elke lee  ijdsgroep hee   zo zijn of haar 
eigen behoe  en en wensen. Gebleken is dat de jeugd van de basisscholen vooral behoe  e hee   aan voldoende 
speelplaatsen en voldoende groen. Verkeersveiligheid is een punt dat vaak ook genoemd is, met name in het buiten-
gebied kan dit beter.

Naast sportvoorzieningen beschikt Bergentheim over een aantal plaatsen waar de wat oudere jeugd samen kan 
komen. Bergentheim hee   een café en een jeugdsoos. Het is belangrijk dat jongeren zich hier welkom voelen. 
Er is een groep die geen eigen ontmoe  ngsplek hee  . Vooral voor niet-kerkelijke jongeren zijn er weinig ontmoe-
 ngsplekken/momenten. Deze groep valt tussen wal en schip.

Wat betre   de oudere jeugd (20+) spelen er andere wensen. Uit groepsgesprekken is gebleken dat de Bergentheimers 
het belangrijk vinden dat de jeugd in het dorp kan blijven wonen. Als mensen in het dorp blijven wonen blij   er be-
hoe  e en draagkracht voor voorzieningen. Alleen, hoe zorgen we dat de jeugd hier blij   wonen? Hoe ervaart 
de jeugd het wonen in Bergentheim momenteel?

In de eerste plaats blijkt het belangrijk dat er voor de jonge jeugd genoeg te doen zijn. Dit kan worden gevonden in 
de kleine dingen, bijvoorbeeld het organiseren van spelmiddagen bij Veur Mekaar dan wel het organiseren van 
andere ac  viteiten in en rondom het dorp. Daarnaast zijn sportvoorzieningen onmisbaar. 

Er is gebleken dat er behoe  e is aan betaalbare huur- en koopwoningen voor  jongeren. Jongeren zijn niet geneigd 
weg te trekken, als er passende woningen beschikbaar zijn. Op dit moment is de keuze in betaalbare en geschikte 
huur- en koopwoningen zeer beperkt. Voor PBB is het dan ook zaak om alle kansen aan te grijpen om bij de 
Gemeente aan te dragen dat er een dringende behoe  e bestaat aan woonruimte voor jongeren, zowel koop als huur. 
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“Als inwoners een fi jne jeugd beleven, is de kans groter 
dat ze blijven wonen of later terugkomen naar het dorp.”
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Onder de jeugd/jongeren spelen ook andere zaken die de aandacht verdienen. Het komt voor dat de jeugd op be-
paalde openbare plaatsen elkaar ontmoet. Niet alle jeugd gaat namelijk naar de voorzieningen die er voor ze zijn. 
Soms wordt dit door andere Bergentheimers als overlast ervaren. Daarnaast is ook een veelbesproken thema: 
‘’alcohol- en drugsgebruik onder jongeren’’. Ook in Bergentheim is hier sprake van. Dit is niet bij iedereen bekend 
maar hee   wel aandacht nodig. Komt dit gebruik wellicht voort uit het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd? 

Het realiseren van plaatsen waar jongeren kunnen samenkomen, zonder dat er sprake is van een gevoel van overlast, 
is iets waar we over na moet denken. Ook is het belangrijk dat er op scholen voldoende aandacht voor dit thema is 
(preven  e).

Korte termijn planning (1-2 jaar)
• Overleg met de Gemeente over realisa  e van woningen voor jongeren/starters.
•  Inventariseren of er behoe  e is aan het opze  en van een ontmoe  ngsplek om samen ac  viteiten te organiseren 

en problemen bespreekbaar te maken. Het creëren van een veilige ontmoe  ngsplek.
•  Inventarisa  e alcohol- en drugsprobleem, vormgeven integrale aanpak.

Lange termijnplanning (5-10 jaar)
•  Monitoring van de behoe  e aan woningen. Probeer marktpar  jen te vinden om woonruimte te creëren in 
 Bergentheim (zie ook het hoofdstuk ‘Goed wonen en voorzieningen’).

foto: Casper Bouwhuis ©
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Bergentheim onderneemt het

Bergentheim staat bekend om de “aanpakkers” mentaliteit. De schouders eronder!

Bergentheim hee   een uiteenlopende groep ondernemers, waarin de middenstand vrij goed is vertegenwoordigd. 
Dit wordt als een belangrijk punt gezien en als pre   g ervaren. Bergentheim is redelijk zelfvoorzienend en wil dat 
graag zo houden.

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in het dorp fors afgenomen door het verdwijnen van een aantal grote be-
drijven waaronder Wavin, de NOH bakkerij en dit jaar Lensen Toppoint, met als gevolg dat steeds meer mensen bui-
ten het dorp de kost moeten verdienen. De vrijgekomen bedrijfsloca  es en/of -panden zouden heringedeeld kunnen 
worden voor startende ondernemers en ondernemers die willen uitbreiden. 

De Gemeente faciliteert in kleinschalige bedrijvigheid door een 2-tal bedrijfsloca  es te hebben ontwikkeld. Hier 
kunnen lokale ondernemers hun bedrijf ontwikkelen. Nieuw is het terrein naast PG Oosterkerk (terrein oude 
bakkerij) hier zijn 4 woon/werkplekken te koop.
Wanneer een bedrijf groeiambi  es hee   is er geen ruimte voor doorontwikkeling of uitbreiding in Bergentheim en 
wordt de ondernemer doorverwezen naar één van de industrieterreinen in Hardenberg. Voor de lee  aarheid en 
ontwikkeling van het dorp is het van groot belang dit te voorkomen.

Een groot gedeelte van Bergentheim is landelijk gebied met een verscheidenheid aan agrarische bedrijven. Er 
hebben zich de laatste decennia melkveebedrijven geves  gd op voormalige akkerbouwbedrijven. Enerzijds hebben 
we schaalvergro  ng van boerenbedrijven en anderzijds hebben we stoppende boerenbedrijven met als gevolg 
leegstand van stallen en schuren.
We moeten ervoor waken dat ons pla  eland verpaupert. Eventuele herbestemming van deze gebouwen voor 
startende ondernemers, of rood voor rood regeling toepassen zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. 
Verwijderen van asbest op oude (leegstaande) schuren moet makkelijker en betaalbaarder worden.

Korte termijn planning (1-2 jaar)
1. Banden met de Gemeente aanhalen met betrekking tot uitbreidingsmogelijkheden voor plaatselijke onder-      

nemers. Ruimte bieden aan (jonge) startende ondernemers.
2. Banden met de gemeente Hardenberg aanhalen m.b.t. inventarisa  e ondernemersdrang Bergentheim.             

Hoeveelheid en groo  e is hierin van groot belang. Op basis van deze gegevens een ondernemersvisie voor        
Bergentheim laten maken. Dit kan door het plaatselijk belang in samenwerking met de ondernemersvereniging. 

3. Contact leggen met de Gemeente inzake asbest- en rood-voor-rood regeling. Overweging herbestemming         
boerenerven en/of -schuren voor startende kleine ondernemers meenemen in de ondernemersvisie.

4. Ondernemers moeten meer samenwerken en elkaar versterken. Samen met PBB een eenheid vormen rich  ng  
de Gemeente. De ondernemersvereniging Bergentheim telt op dit moment 42 leden. Bergentheim hee   véél 
meer ondernemers. Samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken. 

Middellange termijnplanning (2-5 jaar)
1. Goede bereikbaarheid ondernemers/kleine industrie realiseren. Dit kan door middel van bewegwijzering.
2. Ruimte en mogelijkheden creëren voor bestaande en nieuwe ondernemers.
 Bergentheim is een van de vier groeikernen van de gemeente Hardenberg en hee   economische groei nodig 

om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Een betrokken Gemeente die zich inzet voor de behoe  en uit het dorp 
en haar omgeving is gewenst.  Dit is noodzakelijk om de lee  aarheid op peil te houden en verder te kunnen 
uitbreiden, en om de centrumfunc  e voor het zuidelijke gedeelte van de Gemeente in stand te kunnen houden.           
De werkgelegenheid is hierbij gebaat en het zorgt voor een stabiele basis voor de regiofunc  e. Doorverwijzen 
vanuit de Gemeente naar de Broeklanden is een no go op  e. 

Lange termijnplanning (5-10 jaar)
1. Goede bereikbaarheid bedrijven m.b.v. openbaar vervoer zie ook hoofdstuk voorzieningen. Voor bedrijven is het 

belangrijk dat zij bereikbaar zijn voor werknemers en studenten. Slechte bereikbaarheid kan een reden zijn voor 
een bedrijf om zich elders te ves  gen  

2. Bergentheim interessant maken voor werkgelegenheid.
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Oud worden in Bergentheim

Volgens de meest recente cijfers uit 2018 is in Bergentheim 15% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Dit is minder 
dat het gemeentelijk gemiddelde van 20%. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat er weinig woonruimte geschikt
 is voor ouderen, waardoor ze verhuizen. In de komende jaren komt er een grote groep ouderen bij door de 
toenemende vergrijzing. Het betre   de categorie inwoners tussen de 55 en 64 jaar, dit is 13%  van het totale 
inwoneraantal.

Ouderen willen ook graag in Bergentheim blijven wonen. De
voorzieningen in ons dorp worden hoog gewaardeerd. Fijn
dat de Muldershoek en Bergentheem er zijn en dat deze voor-
zieningen ervoor zorgen dat ouderen daar levensbestendig 
kunnen wonen in Bergentheim. De seniorenwoningen zijn al  jd
goed bezet. Er is een wachtlijst. Ouderenzorg verdient op zowel
de korte-, middellange en de lange termijn onze aandacht.
Met het gegeven dat de vergrijzing gaat toenemen, mensen
steeds ouder worden en de pensioenlee  ijd hierop zal worden
aangepast, zullen de bestaande voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld de Muldershoek, in stand moeten worden gehouden en
worden uitgebreid. Uit de groepsgesprekken is duidelijk geworden 
dat er op dit moment al goede voorzieningen in Bergentheim
aanwezig zijn. Dit vraagt om een inspanning van iedereen.

Voor een lee  aar dorp is een aantal voorzieningen noodzakelijk. Bij het verdwijnen hiervan wordt een dorp steeds 
minder aantrekkelijker om hier te komen, of blijven wonen.
Het is belangrijk de middenstand, apotheekhoudende huisartsenprak  jk, fysiotherapieprak  jk en een goed openbaar 
vervoernetwerk te behouden en onderhouden voor de ouderen.

Korte termijn planning (1-2 jaar): 
• Het vereenvoudigen van de procedure om een huis op te splitsen met een I-nummer. Dit speelt voornamelijk in 

het buitengebied.
• In gesprek gaan met Vechtdal Wonen over wachtlijsten van de Muldershoek en Bergentheem. Wat is er te te doen 

aan de wachtlijsten, is uitbreiding van het woningaanbod mogelijk?
• Ouderen krijgen steeds vaker te maken met geautoma  seerde systemen voor hulp op afstand. Het wordt voor 

hen steeds moeilijker om zich staande te houden in een digitale maatschappij. Inventariseren van de behoe  e van 
ouderen voor het volgen van cursussen of trainingen op dit gebied is een goed beginpunt.

• Het oprichten van een Noaberschaps team. Een groep vrijwilligers die bereid is om kleine klusjes rondom het huis 
op te knappen. Voorwaarde hierbij is dat de noodzaak wordt getoetst en de vrijwilliger zelf kan bepalen hoeveel 
 jd hij/zij hierin wil steken. 

• Bereikbaarheid sociale voorzieningen, met name voor ouderen, bekijken en verbeteren waar nodig. Bijvoorbeeld 
dokter, vervoersdienst ouderen bijvoorbeeld ANWB automaatje (vrijwilligers vervoeren tegen een kleine vergoe-
ding hun minder mobiele plaatsgenoot).

Middellange termijn (2-5 jaar):
• Inventarisa  e naar de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen waarin zowel ouderen als jonge mensen samen 

in een complex of straat wonen waarbij het de bedoeling is dat alle genera  es samen hun steentje gaan bijdragen, 
om een fi jne en veilige woonomgeving te gaan creëren.

• ‘Muldershoek is te klein’, is vaak gehoord in de gesprekken. Inventariseer daarom de behoe  e aan meer van dit 
soort voorzieningen.

Lange termijn (5-10 jaar): 
• Koop- en huurwoningen realiseren voor senioren.
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Duurzaam en groen dorp

Bergentheim is een dorp, inclusief de omliggende gebieden, waar het woord ‘’duurzaam’’ het afgelopen jaar een 
belangrijk item geworden is. De inwoners zijn trots op de duurzame ini  a  even die reeds gerealiseerd zijn. Naast 
de bewustwording onder de bevolking op het gebied van duurzaamheid komt het ook door de gemeentelijke plan-
nen voor het opwekken van groene energie in de gehele gemeente Hardenberg. Plannen voor een windmolenpark 
houden het dorp bezig. De inwoners zijn bezorgd over de toenemende spanningen door de mogelijke komst van 
windmolens. Het is belangrijk dat de eenheid bewaard wordt en dat de gemeente Hardenberg duidelijk de leiding 
neemt in het begeleiden van dit traject. Hierbij is het belangrijk dat alle belangen vertegenwoordigd worden en 
alle inwoners profi teren van de opbrengsten, mochten de windmolens er komen. Dit kan bijvoorbeeld middels 
een coöpera  e waarin opbrengsten vloeien die door de plaatselijke belangen jaarlijks besteed kunnen worden aan 
algemene doelen. 

Daarnaast is er de realisa  e van een nieuw Bas  ngplein dat zo duurzaam mogelijk wordt aangelegd, de renova  e 
van de sporthal waarbij het gebruik van warmtepompen met warmte terugwinning samen met de geplaatste zonne-
panelen voor een duurzaam geheel zorgen, en het vervangen van alle openbare straatverlich  ng door LED. Overal 
ontplooien zich ini  a  even om een duurzamere woonomgeving te creëren. Uit de  gesprekken met de inwoners blijkt 
dat men duurzaamheid belangrijk vindt. Niet alleen op het gebied van groene energie, maar ook landschappelijk 
gezien door middel van veel groenvoorzieningen.

Ook is opgemerkt dat er in de herfst structureel te weinig bladhekken in het dorp beschikbaar zijn, en dan ook nog 
vaak op grote afstand van de eigen buurt, waardoor inwoners het afgevallen blad niet kwijt kunnen. Hier kan een 
betere oplossing voor gevonden worden.

Korte termijn planning (1-2 jaar)
1. Probeer ac  ef betrokken te blijven bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie tussen 
 Bergentheim en Kloosterhaar. Doel is om alle inwoners en omwonenden zo goed mogelijk te vertegen-           

woordigen. A  ankelijk van het uiteindelijke gemeentelijke besluit zal de insteek van PBB moeten zijn dat
 de inwoners zo maximaal mogelijk profi teren van de opbrengsten van de gekozen methode voor opwekking
 van duurzame energie zodat niet alleen maar de lasten bij Bergentheim en de omgeving komen te liggen,
 maar er ook voordelen uit naar voren komen. 

2. Probeer te par  ciperen in de werkgroepen die ontstaan op het gebied van duurzame energie. 
 (omgevingsadviesgroep). 

3.  Overleg met de gemeente over de plaatsing van meer bladhekken in de herfstperiode.

Middellange termijnplanning (2-5 jaar)
1.  Realisa  e en onderhouden groene leefomgeving. Uitbreiding 
 van de (regen)waterberging in het dorp bij uitbreiding 
 nieuwbouw in overleg met de hengelsportvereniging, zodat
 de waterberging ook als visgelegenheid / recrea  e gebruikt 
 kan worden.
 
2.  Verduurzamen verlich  ng in buitengebied Bergentheim (LED). 

3.  Toegankelijkheid/padenstructuur van Royensbos verbeteren /
 defi ni  ef verharden. 
 Bos voorzien van  recrea  eve en spor  eve voorzieningen. 

Lange termijnplanning (5-10 jaar)
1. Verminderen CO2 uitstoot door par  culieren, bedrijven en vervoer. Dus inze  en op het gebruik van openbaar 

vervoer, verduurzaming woningen en bedrijven.
 Uitbreiden buslijn beze   ng en indien haalbaar de heropening sta  on. Zie ook: Goed wonen en voorzieningen.
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Aan het bestuur van Plaatselijk Belang Bergentheim

Betre  : Toekomstvisie Bergentheim

Geacht bestuur,
In het traject om tot een Toekomstvisie te komen hebben vele inwoners van Bergentheim mee gepraat en mee       
gedacht. Wij hebben  jdens het proces een grote mate van betrokkenheid ervaren. 
Met het vaststellen van deze visie rondt de projectgroep haar opdracht af en gee   graag een aantal aanbevelingen 
mee om de Toekomstvisie tot concrete resultaten te laten leiden. Wij gaan er vanuit dat het een levende visie is,  
waar daadwerkelijk ac  es uit voortvloeien en zijn er van overtuigd dat een brede betrokkenheid een voorwaarde is 
om de voorstellen uit de Toekomstvisie te realiseren. 

Daarom geven wij graag de volgende aanbevelingen mee:
• Behoud of breid de betrokkenheid uit. Tijdens de visievorming hebben wij veel enthousiaste mensen gespro-

ken. Er zijn mensen die een bijdrage willen leveren aan het uitwerken van ac  es om het dorp lee  aar en mooi 
te houden. Betrek ook andere organisa  es in het dorp en daarbuiten bij de uitvoering van de visie. Betrek ook 
andere organisa  es in het dorp en daarbuiten bij de uitvoering van de visie.

• Zorg voor zichtbare resultaten. Kleine (deel)resultaten laten zien dat de Toekomstvisie concreet wordt. Het 
gaat dan meer leven bij de mensen, waardoor andere mensen mogelijk ook weer worden geënthousiasmeerd 
om bij te dragen.

• Maak een uitvoeringsagenda met een duidelijke priori  sering. Maak inzichtelijk wie verantwoordelijk is, wie 
de kartrekker is, wat het dorp zelf kan, wat PBB oppakt en waarvoor andere (externe) par  jen nodig zijn.

• Maak gebruik van procesondersteuning. De Stuw kan na overleg met de gemeente Hardenberg, net als in de 
fase van visievorming, een bijdrage leveren.

• Maak waar mogelijk gebruik van de beschikbare kennis van de projectgroep. 

• Zorg voor behapbare stappen. Ook al is het einddoel ver weg, met kleine stappen kom je een heel eind!

• Evalueer de Toekomstvisie jaarlijks op de actualiteit.

• Tot slot is het van belang om op korte termijn Bergentheim te informeren over de vervolgstappen. De gesprek-
ken liggen bij de mensen nu nog vers in het geheugen.

Wij wensen Plaatselijk Belang Bergentheim veel succes met de verdere uitvoering!

Projectgroep Toekomstvisie Bergentheim 

“Samen Sterker”
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Aan het tot stand komen van deze ‘Toekomstvisie Bergentheim 2019 - 2029’ hebben de volgende 
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 de projectgroep Toekomstvisie:
 Aly Willems    Carolien ter Haar
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 Herjan Hu  en    Jeroen Marissen (namens PBB)
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 Willem Merjenburgh 
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 Klaas Bouwman
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