
Dorpsraadvergadering Glane 
     

Dd:      04-09-2018 

Aanwezig:     Annieta, Hans, Herman, Frank, Ad, Jeannette   
Afwezig met kennisgeving:  -  

Voorzitter:     Ad Pruyn 
Notuliste:     Jeannette 

Vorige notulen: 
Actie: Hans nodigt Paula Konter uit voor de volgende bijeenkomst. 
Notulen akkoord. 

Agenda: 

Mededelingen: 
Richard Jansink, provincie: 
Herinrichting Glanerbeek vanaf Glanerbrug tot Glane loopt wat uit ivm overleg met 
Gronau. 

Hondenvereniging: 
De hondenvereniging heeft toestemming gekregen lichtmasten te gebruiken (rectificatie in 
bestemming). Bezwaar is niet meer mogelijk. 
Actie: Hans neemt contact op met de Deukendokter en zullen uitzoeken wat we hiermee 
kunnen doen. 

1. Ingekomen post 
-  Uitnodiging Electrokar Overdinkel (Anita).  
 Actie: Niemand kan aanwezig zijn. Anita stuurt een kaartje. 
-  Oranjefonds (Anita).  
 400 Euro ontvangen voor aanplanten Meulderinks Esch en twee bankjes vooraan de 

Gronausestraat. Buren regelen dit zelf. 200 Euro beschikbaar voor het groen en 200 
euro voor de bankjes. Margriet Tegelenkamp zal de financiën regelen. 

2. Evaluatie waterschap van dd. 03-08-2018 
Bestemming en herinrichting Glanerbeek.  
 Start voor- of najaar volgend jaar. Maandag 3 september hebben de aanwonenden 

met waterschap en provincie een bijeenkomst gehad en hebben de aanwonenden hun 
ideeën/wensen in kunnen brengen. Over ong. 4 weken weer overleg met de 
presentatie van het plan door Richard Jansink. 



3. Drempels Glane 
 Marcel Wildschut is bereid de drempels weg te halen, na overleg met een 

verkeersdeskundige. Overlast neemt grote problemen aan volgens signalen bewoners. 
 Actie: Ad zoekt contact met Marcel Wildschut met verzoek contact te maken met deze 

verkeerdeskundige (wie is onbekend).  

4. Plaatsing hondepoepbakken 
 Annieta en Ad zijn bij de gemeente geweest. Toezegging voor twee poepbakken 

(verzoek was 4 stuks). Eén wordt geplaatst bij het Meulderinks Esch en één aan de 
Hogeveldweg. 

5. Stand van zaken en plannen werkgroepen 
Communicatie: 
- Website Tonny Bonnes 

    Actie: Jeannette pakt dit weer op. 
- Mailadressen 

    Annieta heeft een brief gemaakt. Actie: Deze wordt door Annieta en Jeannette bij  
    de bewoners in de bus gedaan. 

Infrastructuurgroep: 
      Actie: Annieta maakt afspraak met de dorpsraad met Overdinkel om zich het proces  
 van herstructurering van de Hoofdstaat door te nemen. 

Leefbaarheid: 
 Geen acties. 

6. Rondvraag 
Herman: 
Actie: Herman vraagt een rondleiding aan bij het klooster voor kerst voor alle inwoners 
van Glane 
Actie: Historische kring. Herman zoekt contact met Historische kring voor een afspraak. 

Anita: 
Irma Davina geeft aan dat er bij de gemeente een bijeenkomst is om zaken onder de 
aandacht te brengen. Dat zal begin oktober plaatsvinden. 

Ad: 
Donderdagavond vergaderen handhaven. Start 19.30 uur. 

Jeannette: 
De Schutters zijn uitgenodigd voor 1 november 
Wijkagent uitnodigen voor 6 december. Anita nodigt hem uit. 

7. Sluiting vergadering 
 Ad sluit de vergadering met dank aan iedereen. 



Volgende vergadering: 
DD:   Donderdag 5 oktober 2018 
Tijd:   19.30-21.30 uur 
Waar:   Dorpshuis 
Onderwerp:  Agenda volgt 


