Dorpsraadvergadering Glane
Notulen dd:
Tijd:

05-07-2018
20.00-22.00 uur

Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

Hans Notkamp, Frank Geerts, Herman Nagel,
Rosemarie, Annietta Poorthuis, Jeannette Scheffer
Linda Kuipers, Ad Pruyn, Susanne, Marcel Wildschut

Voorzitter:
Notuliste:

Annietta (waarnemend)
Jeannette

Agenda:
1. Vorige notulen
Notulen zijn akkoord bevonden
2. Ingekomen post
- Margriet Tegelenkamp aanvraag pleintje (dorpsommetje) bij Meulderinks Esch opruimen
en aanplanten. Voorstel om een burendag hiervoor te organiseren en afsluiten met een
barbecue.
Uitkomst:
Buren nemen zelf het initiatief in organisatie en de uitvoering van de activiteit. De DR is
bereid hiervoor met E 250= te ondersteunen. Annietta ligt Margriet hierover in.
- Mededeling: miv week 26 gaan de Buitengewoon Opsporingsmabtenaren (BOA) van
start. Zie bijlage 2 van deze agenda.
- Afmelding ontvangen van Marcel Wildschut via Alide Meinema (bestuurssecretariaat).
Met daarbij het verzoek tijdig de stukken te mailen. Jeannette heeft nu de mailadressen.
De data (eerste donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur) zijn in de agenda van
Marcel Wildschut gezet.
- Mail van Christina ten Klooster (Stichting Fundament).
Betreft: AutoMaatje
Op 18 juni is in de gemeente Losser het ANWB AutoMaatje project gestart. Het Auto
Maatje project houdt in dat vrijwillige plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele
mensen vervoeren. Verder zie mail. Verzoek van Christina om het onder de aandacht
van de dorpsgenoten te brengen.
Uitkomst: Plaatsen op de website.

3. Uitval secretaris
Linda heeft aangegeven om vanwege persoonlijke redenen met de DR te stoppen. Bestuursleden vinden het vertrek van Linda erg jammer en willen haar graag de tijd geven
alvorens haar beslissing definitief valt.
Uitkomst: Jeannette neemt waar als secretaris en maakt een afspraak met Linda om haar
werkzaamheden over te kunnen nemen. Jeannette zal de bezorgdheid en het voorstel
over brengen aan Linda.
4. Rol Buitengewoon Opsporingsambtenaren
Zie ingekomen post. Er komen veel vragen boven waarvoor deze mensen ingezet kunnen
worden. Werken deze mensen ook samen met de wijkagent?
Uitkomst: Frank benadert de wijkagent en nodigt zowel de wijkagent als de BOA uit ter
kennismaking met de dorpsraad.
5. Overlast Dinkelsweide (Anita)
BOA voor in te zetten? Bespreken met wethouder in volgende vergadering
6. Drugsoverlast (Anita)
BOA voor in te zetten? Bespreken met wethouder in volgende vergadering.
7. Terugkoppeling bezoek raadsleden door Anita, Hans en Ad
Er is aan de raad verslag gedaan waar wij mee bezig zijn, waarbij o.a.:
- Hulp gevraagd bij de inspraak voor de infrastructuur. Uitgelegd waar de problemen liggen wb dit onderwerp.
- Communicatie: toewerken naar digitaal, interactief gebeuren met de inwoners via de
website.
Reactie van een raadslid: De punten waar wij mee bezig zijn, zijn wel punten waar de
raadsleden voor ons wat in kunnen betekenen. Advies, informatieverstrekking etc.
8. Evaluatie inloopavond Waterschap van dd. 03-07-2018
Naar ons inzicht zijn betrokkenen/aanwonenden geweest om de plannen te bezichtigen.
Annietta vraagt concept tekening aan het waterschap.
Er komt een onderhoudspad aan de grens Glanerbeek en weide van Fam. Poorthuis. Annietta geeft aan dat zij deze afgesloten wil hebben voor alles behalve voetgangers.
Verschillende bewoners hebben uitleg gevraagd en verzoek ingediend om een uitnodiging
te ontvangen om mee te mogen denken met de plannen/inrichting.
Uitkomst: Medewerkers van het Waterschap hebben aangegeven wel op deze verzoeken
in te gaan. Zij adviseren om samen met de buurtbewoners over de invulling van de plannen te brainstormen.
9. Plaatsing hondenpoepbakken
Linda heeft doorgegeven de stukken over dit onderwerp weg te hebben gedaan, omdat de
mogelijkheid om inspraak verstreken was.
Uitkomst: Annietta vraagt bij de gemeente of er nog de mogelijkheid bestaat voor inspraak.
10. Stand van zaken en plannen werkgroepen:
Communicatie:
Wens om de website nieuw leven in te blazen.
Uitkomst: Jeannette en Annietta ontvangen 10 juni uitleg door Tonnie Bonnes in het
dorpshuis.

Secretariële werkzaamheden en communicatie via mail met de bewoners loopt vertraging
op ivm verzuim van Linda. Linda heeft wel een mailaccount in de lucht gebracht (zie mail):
info@glane.eu. De inloggegevens zijn ons (nog) niet bekend.
Uitkomst: Jeannette neemt dit over en kijkt naar mogelijkheden dit zo snel mogelijk te
doen en voort te zetten.
Infrastructuurgroep:
Annietta neemt contact op met de DR van Overdinkel met het doel ervaring uit te wisselen
ivm aanleg Hoofdstraat.
Leefbaarheid
Annietta benaderd het Oranjefonds voor bijdragen bij de burendagen
11. Rondvraag:
Herman:
Het Schuttersfeest van afgelopen weekend was geslaagd, erg gezellig. Schutters willen
graag een overleg met de DR o.a. over de bestemming van het dorpshuis. De Schutters
hebben aangegeven zich zorgen te maken over hun mogelijkheid van het gebruik kunnen
maken van het pand, wanneer het dorpshuis in de toekomst eventueel getransformeerd
wordt naar een kulturhus.
Opruimgedrag van de Schutters is een aandachtspunt.
Uitkomst: Schutters uitnodigen in november bij de DR vergadering.
Annietta:
- Rabobank: We hebben 100 euro ontvangen n.a.v. de actie.
- Annietta stuurt een bloemetje naar Susanne.
- Annietta dient een tekening in van het milieuplein, zie bijlage 1. Rondom de bouwvakvakantie (voor of na) zal het worden geplaatst ter hoogte van de huidige plek. Contactpersoon van de plaatsing:
J.H.B. (Johnnie) Rouwers
Beheerder - Technisch medewerker
Gemeente Losser
Afdeling openbare werken
! 053 – 53 77 413 of 06 - 12070613
" postbus 90 - 7580 AG Losser
# j.rouwers@losser.nl
Frank:
Frank geeft aan graag met Marcel Wildschut de huur van het dorpshuis te willen bespreken, vanwege de publieke bedoeling van het pand.
Uitkomst: in het volgende overleg kan dat mogelijk op de agenda komen.
Rosie:
Sandra Koopmans heeft nog sleutels van het dorpshuis. Zo ook Linda.
Uitkomst: Jeannette vraagt de sleutel terug van Linda. Rosemarie vraagt ze terug van
Sandra.

Hans:
Mw Paula Konter, nieuwe bewoonster in Glane heeft belangstelling om wat in de DR te
doen.
Uitkomst: Hans neemt contact met haar op om haar uit te nodigen bij de volgende DR vergadering.
12. Sluiting vergadering
Ivm de vakantie vervalt de vergadering van augustus.
Annietta bedankt de leden en sluit de vergadering.

Volgende DR vergadering:
DD:
Tijd:
Waar:
Onderwerp:

Donderdag 6 september 2018
19.30-21.30 uur
Dorpshuis
Agenda volgt

Bijlage 1
Plaatsing milieuplein Glane

Bijlage 2
Brief BOA’s gemeente
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