Dorpsraadvergadering Glane
Notulen dd:
Tijd:

07-06-2018
20.00 - 22.00 uur

Aanwezig:

Ad Pruyn, Hans Notkamp,, Jeannette
Scheﬀer, Frank Geerts, Annietta Poorthuis
Afwezig met kennisgeving: Linda Kuipers, Rosemarie Nijland, Herman Nagel,
Susanne Linschoten, Marcel Wildschut
Voorzitter:

Ad Pruyn

Notuliste:

Jeannette

Vorige notulen:

Notulen van vorige vergadering zijn nog niet ontvangen.

Agenda:
1. Terugkoppeling bezoek burgermeester:

Iedereen gaf aan het prettig te vinden met de burgermeester mevrouw Kroon en wethouder Marcel Wildschut kennis gemaakt te hebben.
Op inhoud is het gesprek geëvalueerd. Opgemerkt wordt dat er erg veel tijd aan het onderwerp
infrastructuur werd besteed. Andere onderwerpen kwamen daardoor nauwelijks aan bod.
Marcel Wildschut heeft doorgegeven dat hijzelf de kernwethouder van Glane zal worden. Dit
wordt positief ontvangen. Marcel is op de hoogte van onze vergaderdata (eerste donderdag van
de maand) en zal vanaf nu hierbij aanwezig zijn (zover zijn werkzaamheden dat toelaten).
2. Terugkoppeling waterschap:

Eerste bijeenkomst betreﬀende de Glanerbeek:

Op korte termijn zal er een aanpassing van de Glanerbeek plaatsvinden. Deze aanpassing is opgesplitst in twee trajecten:

- Bij het deel vanaf Glanerbrug tot aan het klooster zal Duitsland betrokken worden. Deze aanpassing vindt later plaats.

- Vanaf het klooster tot aan het tankstation in Glane zal er binnenkort gestart worden met de

aanpassing. Vanaf het bruggetje aan de Glanergrensweg tot aan het tankstation in Glane zal de
beek weer een natuurlijk verloop krijgen (kronkelend). Op het stuk aan de beek wat parallel
loopt met de Glanerbeekweg zal een kikkerpoel aangelegd worden. Dit om meer capaciteit te
creëren voor het beekwater.

Eind juni/begin juli kunnen de aanwonenden van het waterschap een uitnodiging verwachten voor
uitleg van de plannen.
De leden zijn positief gestemd over de plannen.

Tweede bijeenkomst betreﬀende de herinrichting van de Dinkel:

Op verzoek van de dorpsraad heeft deze bijeenkomst met het waterschap plaatsgevonden. De
dorpsraad is nu bijgepraat over het eerdere proces van de ontwikkelingen.
Contactpersonen:
1. Anton Nijlang (gemeente)
2. Richard Jansink (Waterschap)
3. Roelof ? (Soweco, planontwikkeling)

3. Plaatsing hondepoepbakken

Linda heeft de tekening van de plaatsen die aangemerkt zijn voor de mogelijkheid van een poepbak. Deze kunnen nu niet besproken worden.

4. Status hondenvereniging:

- Rustig, weinig overlast.
- Handhaving/veiligheid bespreken met Marcel Wildschut.
- De grond van het terrein is van Poorthuis. De hondenvereniging huurt het perceel van hen.

5. Stand van zaken en plannen werkgroepen:
Communicatie:

Uitdrukkelijke wens is dat de communicatie beter/sneller op gang komt:, zodat wij (de dorpsraad
en de inwoners) elkaar sneller en eﬃciënter kunnen bereiken. Jeannette zal dit met Linda bespreken:
- Uitbreiding mailadressen
- Uitbreiding inzet website
Tonny Bonnes, ontwikkelaar van de website, is tot 22 juni met vakantie. Jeannette zal na zijn vakantie contact met hem opnemen. Tel: 06-25315723

Infrastructuurgroep:

Wens voor inspraak vernieuwing Gronausestraat

Leefbaarheid:

Geen meldingen

6. Rondvraag:

Er is een uitnodiging
Datum: 20 juni a.s.
Tijd: ?
Onderwerp: ?

van de gemeente Losser:

Verzoek aan iedereen om daarbij aanwezig te zijn.

Verslag kennismaking met de gemeenteraad:

Annieta en Jeannette hebben op zaterdag 2 juni de gemeenteraad met Burgermeester en wethouders ontvangen in het Dorpshuis. Het was een informele kennismaking met de dorpsraad.
Jeannette en Annieta hebben aan hen kort weergegeven hoe de huidige, geheel vernieuwde dorpsraad tot
stand is gekomen, hoe wij erin staan en wat ons op dit moment bezig houdt.
Een deelnemer van de Schutters van Losser deed verslag over de bezigheden van de Schutters van Glane
en heeft de raadsleden uitgenodigd voor spel.
De ontwikkelingen rond de Gronausestraat hield ook een aantal mensen van de gemeenteraad erg bezig en
het onderwerp deed weer veel stof opwaaien.
Tip van de gemeenteraad voor ons jonge dorpsraadsleden: verschillende dorpsraadsvergaderingen in de
gemeente bijwonen.
Aangegeven werd dat het spijtig is dat wij de uitnodigingen van de griﬃer zo laat te hebben ontvangen. Ook
hier is de wens voor verbetering/ontwikkeling van de communicatie. Andere dorpsraadsleden hadden hierbij wel aanwezig willen zijn.

7. Sluiting vergadering

Ad sluit de vergadering met het verzoek aan een ieder om optimaal aanwezig te zijn bij de dorpsraadsvergaderingen.

Volgende vergadering:
DD:
Tijd:
Waar:
Onderwerp:

Donderdag 5 juli
19.30-21.30 uur
Dorpshuis
Agenda volgt

