
Dorpsraadvergadering Glane 

Notulen dd: 01-03-2018

Tijd: 	 	 	 	 20.00 - 22.00 uur


Aanwezig: 	 	 	 Ad Pruyn, Hans Notkamp, Rosemarie Nijland, Jeannette 

	 	 	 	 Scheffer, Herman Nagel, Susanne Linschoten, Frank Geerts, 

	 	 	 	 Annietta Poorthuis

Afwezig met kennisgeving:	 Linda Kuipers


Voorzitter: Ad Pruyn

Notuliste: Jeannette


Vorige notulen: 
Notulen van 15-02-2018 zijn akkoord bevonden.


Susanne heeft de vorige notulen nog niet ontvangen. Jeannette heeft deze alsnog naar haar op-
gestuurd.


Frank heeft de adressen van de inwoners van Glane opgevraagd bij de gemeente. Ook is er een 
overzicht van de populatie inwoners. Zie mail.


Besproken punten:

Financiën: 
- Materialen en bankpas e.d. zijn opgehaald bij Ron. Annietta heeft nu alles in haar bezit. 
- Het jaarverslag van 2017 klopt precies en is ruim positief afgesloten. Het overzicht wordt niet 

door iedereen als overzichtelijk ervaren. Annietta probeert een logischer te lezen overzicht te 
maken.


- Sandra werkt Annietta in in haar rol en taken. Bianca zal de nacontrole doen.

- 15 maart is er een informatiebijeenkomst van de Rabobank bij Smit. Het besproken onderwerp 

zal voordeel op kunnen leveren voor de dorpsraad. Annietta en Susanne gaan erheen 
- Liesbeth en Ulrike van Dam zullen door Annietta gevraagd worden voor de kascontrole. 

- Er zit veel geld in de kas van het dorpshuis. Rosemarie maakt dit over aan Annietta. 

KvK: 
Annietta gaat zich zo snel mogelijk inschrijven bij de KVK.

Zij vraagt ook na wie er allemaal nog meer ingeschreven staan. Frank is al ingeschreven. Wanneer 
de leden officieel gekozen zijn, zullen alle andere leden van de dorpsraad hiervoor ook ingeschre-
venen worden.


Paasvuur: 
Kosten: + E 400,=. Is akkoord bevonden.

Muziek is geregeld. Herman regelt een dichte wagen voor de kinderen (van Remco Nijland en 
Robert Olde Heuvel).

Aandachtspunt: denk aan verzekering!


Kulturhus: 
Uitnodiging voor 9 maart ivm opening. Annietta, Susanne en Rosemarie gaan erheen.


ICT/mail: 
Mail herkent een aantal adressen als spam. Herman gaat naar Tonnie Bonnes om het probleem 
op te lossen.

Mailadres van de dorpsraad is: dorpsraad@glane.eu


mailto:dorpsraad@glane.eu


Vertrekkende dorpsleden: 
Rosemarie heeft kadobonnen gehaald voor Ron, Wolfgang en Richard. Voorstel: aanbieden tij-
dens openbare dorpsvergadering. Richard heeft deze inmiddels gehad.


Gemeente: 
- Ad nodigt de burgermeester uit voor een ontmoeting met de raad. Voorkeur: donderdagavond. 

Communicatie via de app.

- Onderwerp: Kennismaking. Participatiemaatschappij. Wat wil de gemeente voor haar burgers? 

Hoe samenwerking met gemeente? 


Openbare dorpsvergadering 
Datum: 	 29-03-2018

Tijd: 	 	 20.00-22.00/23.00 uur

Plaats: Dorpshuis

Onderwerpen: 
- Kiezen/voorstellen nieuwe dorpsraadsleden (procedure zie statuten)

- Presentatie jaarverslag

- Ambities nieuwe dorpsraad

- 3 thema’s behandelen:

    Aan sta-tafel onderwerp verbinden. Onderwerp bespreken met belangstellenden. Wat leeft er? 

    Hoe kunnen we verbetering aanbrengen? Etc.


    Communicatie:

    - Buurtpreventie-app?? Groepen niet te groot. Vanuit alle groepen één contactpersoon in 

      overkoepelende groep.

    - Voorstel digitale benadering (email). Opgave emailadressen.

    

     Verkeer/planologie:

    - Drempels acceptabel? Nog contact nodig gemeente?

    - Herinrichting Dinkel

    

    Leefbaarheid: 
    - Doelgroepen

    - Waar is behoefte aan?

    - Noaberschap

    - Hoe krijgen we verbinding met elkaar?


Zie verder voor onderwerpen vorige notulen. Subgroepen samenkomen ter voorbereiding open-
bare vergadering.

Jeannette maakt samen met Ad een uitnodigingsbrief. Rondbrengen door ?


Evenementencommissie: 
Rosemarie besteld drank voor de Schutters. Betaling rekening gaat via Annietta. 


Volgende vergadering: 
DD: 	 	 Donderdag 22 maart

Tijd: 	 	 20.00-22.00 uur

Onderwerp: 	 Voorbereiding openbare dorpsvergadering


