Dorpsraadvergadering Glane
Notulen dd: 15-02-2018
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
Notuliste: Jeannette

Vorige notulen:

Penningmeesterschap:
- Ilona stelt zich niet meer verkiesbaar voor de dorpsraad
- Susanne bedankt voor de functie van penningmeester
Lijst met persoonlijke gegevens is door een ieder aangevuld, gekopieerd en weer rondgedeeld.
Iedereen heeft ook de statuten ontvangen.

Besproken punten:
Algemeen:

Wie zijn de inwoners van Glane? Wie willen we bereiken? Welke populatie inwoners moet vertegenwoordigt worden? Wat is de grens van Glane?
Frank zoekt het uit bij de gemeente (ook adressen e.d.)

Financiën:
- Ron is nog steeds oﬃcieel penningmeester en is nog als zodanig ingeschreven bij de KvK. Ook
-

-

-

-

heeft hij de bankpas nog in zijn bezit. Vanwege zijn kortdurende rol hierin, wordt verwacht dat
hij inhoudelijk niet volledig op de hoogte zal zijn van de financiële situatie.
Frank en Herman halen één dezer dagen de bankpas en alle andere spullen die bij de penningmeester horen bij hem op.
Annietta zal de rol van penningmeester op zich nemen:
- Zij neemt contact op met Sandra voor een goede overdracht.
- Zij zal Bianca daar ook voor uitnodigen, met daarbij de vraag of Bianca haar voorlopig
vanwege haar ervaring wil coachen.
Volgens Herman is de financiële situatie gezond en zijn er geen tekorten.
Annietta beheert ook de rekening van het AID (met bankpas). Deze rekening staat los van de
algemene rekening. De inleg is E 10,- per deelnemend huishouden p.j. Er zijn geen tekorten/financieel zelfstandig
Er zijn twee bankpassen in omloop:
- één voor de lopende en spaarrekening (in bezit penningmeester)
- één voor de AID rekening (in bezit van Annieta)
Vorig jaar hebben zich tijdens de algemene openbare vergadering twee inwoners opgegeven
voor de jaarlijkse kasboek-controle (wordt ieder jaar gevraagd). Op dit moment is het onbekend wie dat zijn, maar Annietta verwacht dat dat wel duidelijk wordt.
Rosemarie beheert de pot voor alle activiteiten van het dorpshuis. Zij draagt hiervoor verantwoording af aan de penningmeester
Er is spanning rondom de subsidie-aanvraag (E 8000,- p.j.). O.a. de huur, gas, water en licht
van het dorpshuis worden hiervan betaald. Nadat de nieuwe raad is voorgesteld aan de inwoners en akkoord is met de samenstelling, kan alles pas oﬃcieel worden overgenomen door de
nieuwe raad. Tot dan is de oude raad verantwoordelijk. Herman en Frank volgen dit proces en
ondernemen hierin zo mogelijk actie (evt. nog met Ron?)

Gemeente:
- Zowel de burgermeester als Antoon Nijland van de gemeente zijn op de hoogte van de situatie
rondom de dorpsraad van Glane. Ook zijn zij op de hoogte van het feit dat wij bezig zijn een
nieuwe dorpsraad te vormen.
- 21 maart verkiezingen nieuwe wethouders
- Voorstel om de wethouders uit te nodigen in het dorpshuis en een gesprek te organiseren met
de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Subgroepen:

Actiepunten worden geclusterd in 3 groepen, waarbij taakverdeling onder de leden. Subgroepen
zullen afspraken maken voor onderling overleg en de ontwikkelingen in hun onderwerpen inbrengen in de dorpsvergadering.
Leefbaarheid
Subgroepleden: Susanne, Rosemarie, Linda, Ad, Annietta, Jeannette
Een onderwerp waar veel activiteiten onder kunnen vallen. Samen brainstormen:
- Hoe kunnen we leefbaarheid vorm geven?
- Hoe kunnen we verbondenheid creëren onder de inwoners?
- Welke activiteiten is behoefte aan?
- ‘Ontmoeting in de buurt’
- Drugoverlast
- Sluipverkeer
- Hondenuitlaatplekken
- Attentie voor mogelijk nieuw bordeel op de oude plek. Frank heeft hiervan iets opgevangen in
de wandelgangen van de gemeente Enschede. Frank volgt hiervan voorlopig de ontwikkelingen.
Communicatie:
Subgroepleden: Susanne, Linda, Jeannette
- Hoe benaderen we onze achterban/inwoners?
- Facebook?
- Bijhouden website
- Glaneproat nog zinnig? Denk aan de oudere inwoners
- Buurtpreventie-app in dorp Glane?
Verkeer/planologie:
Subgroepleden: Frank, Hans, Annietta
- Milieu-eiland. Komt zienswijze. In de gaten houden..
- Fietspad aan de Dinkel
- Sluipverkeer
- Parkeergelegenheid Gronausestraat
- Drempels/aanpassen verkeer
- Vergunninghouders parkeerplaats Gronausestraat??

Pasen:

Paasvuur:
Herman en Frank regelen dit jaar nog alles rondom het paasvuur. Herman zal tegelijkertijd alle
info- en actiepunten overdragen aan Frank.
Paasbingo:
Rosemarie regelt nog de paasbingo en alles wat daarbij hoort (flyers e.d.)

Evenementencommissie:

Samenwerking tussen de dorpsraad (Rosemarie) en De Schutters. Rosemarie volgt en regelt de
ontwikkelingen hierin.
Rosemarie zet een overzicht van de activiteiten hierin op papier. Wat, wanneer, waar, welke voorbereidingen.

Jaaroverzicht activiteiten/agenda:

Er moet veel gebeuren, maar er is geen planningsoverzicht van de activiteiten in Glane door het
jaar heen. Annietta, Frank, Herman en Rosemarie maken ieder voor zich een overzicht op papier, van wat zij weten dat er door het jaar heen gaat komen/moet gebeuren, incl. voorbereidingen/contactpersonen. Jeannette zal er vervolgens een jaaroverzicht van maken.

Overdracht oude dorpsraad:

De overdracht van alle lopende zaken en kennis van de dorpsraad vraagt meer tijd dan 2 bijeenkomsten. Herman besluit om de nieuwe dorpsraad langer te ondersteunen, zodat de overdracht
zo soepel mogelijk kan verlopen.

Kopieën:

Kopieën ten behoeve van de dorpsraad kunnen gemaakt worden op de printer in het dorpshuis.

Volgende vergadering:

DD: Donderdag 1 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Onderwerpen: - overdracht penningmeester
- planning openbare ledenvergadering met voorbereiding en acties hierin

