
Notulen Dorpsraad Glane 22 maart 2018 

Aanwezig: Ad Pruyn, Hans Notkamp, Rosemarie Nijland, Jeannette Scheffer, Herman Nagel, 
Susanne Linschoten, Frank Geerts, Annietta Poorthuis, Linda Kuipers 
  

Voorzitter : Ad Pruyn 

Notuliste : Linda  

1.Opening vergadering 

2.Vaststellen presentielijst 

Jeanette komt wat later met kennisgeving. 

3.Vaststellen vorige notulen 

Notulen van 1 maart 2018 zijn akkoord bevonden. 

4.Openstaande actie punten 

A; Voorbereiding openbare dorpsvergadering 

Linda zorgt voor presentielijsten en thema’s voor op de tafels. 

1.Wie is er (ver)kiesbaar; 

Nav de inhoud van de statuten kunnen de dorpelingen stemmen op de voorzitter. Ad, 
Annietta en Frank zijn reeds deel van de dorpsraad en zij zullen met zijn drieën de verdere 
leden van de raad aanwijzen, waaronder Linda als secretaris, Annietta als penningmeester, 
Hans, Jeanette als algemene leden en Rosie als ondersteunend lid.  

2.Presentatie jaarverslag: Herman en Annietta 

Zullen deze kort en krachtig  presenteren. 

3.Ambities nieuwe dorpsraad, samenwerking etc. 

Ad zal hierin het woord nemen. 

4.Discussietafels; Waar moet wat aan gebeuren? 

-Leefbaarheid; bijv. ondersteuning ouderen, ontmoetingsplek etc 



 (Jeanette doet voorwoord, Ad) 

-Communicatie; hoe wil men op de hoogte gehouden worden in dit digitale tijdperk, 
emailadressen, , whats app groepen stand van zaken etc 

(Linda doet voorwoord, Susanne) 

-Herinrichting/planologie/verkeer; Hoofdstraat, Dinkelplan 

(Hans doet voorwoord, Frank, Annietta, Herman) 

Ingeschat wordt dat dit het pittigste onderwerp van de avond zal zijn dus wordt er goed 
voorbereid. 

Inventarisatie van dorpelingen die willen helpen met activiteiten zou wenselijk zijn op het 
eind. 

Dit pakken Susanne en Linda op aan de tafel communicatie. 

RABO club kas mededeling doet Susanne tijdens de algemene dorpsraad. 

B; Communicatie / mail beantwoorden / whats-app groep binnen de dorpsraad; 

Dit is een belangrijk aandachtspunt die de komende weken steeds meer vorm zal krijgen. 

In ieder geval zal de post/mail moeten binnen komen op 1 kanaal, dit zal de secretaris 
moeten zijn. 

Susanne gaat hier Rob voor benaderen. 

C; WASP borden 

Akkoord dat we bijdragen en Ad nodigt haar uit voor nadere toelichting om het inzichtelijk 
te krijgen. 

D; actualisatie structuurvisie 

Hans en Frank gaan deze stukken kritisch bekijken en koppelen dit aan de raad terug op 5 
april. 

E; Ontmoeting met de burgemeester 

Wenselijk is het gehele bestuur aanwezig maar in ieder geval voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Datum wordt gepland na 29 maart zodat we een goede input hebben 
vanuit het dorp en op zoek gaan naar een gezonde samenwerking. Ad gaat dit plannen. 

5.Nieuwe actie punten 



A; OVKK 

Hier is eerder door Frank en Annietta een aanvraag heen gedaan voor een bijdrage voor 
een vrijwilligersfeest van de AED. Deze is destijds niet gehonoreerd. 

We betalen hier €6,- voor per maand. Frank en Jeanette willen hier wel heen om wijzer te 
worden en te netwerken. 

B; Nieuwe datum raadsvergadering inplannen 

In het vervolg iedere 1ste donderdag van de maand. Eerst volgende keer is 5 april is gewone 
dorpsraad. 3 mei gaan we insteken dat de burgemeester komt kennis maken. 

C; Paasvuur  

Jongeren gaan gevraagd worden voor de muzikale omlijsting (Annietta) 

Huifkar is geregeld. 

Trekker van Frank wordt gebruikt / chauffeur wordt geregeld. 

De koning van de schutters wordt gevraagd om het vuur aan te steken (Wolfgang) 

D; Gemeente bellen voor milieu eiland, op huidige plek (Linda) wat de stand van zaken is 
zodat we een antwoord hebben in de algemene dorpsraad. 

E; Nav de RABO club kas zou het wenselijk zijn dat we mochten we deze toegekend krijgen 
hiervoor een bijdrage een laptop met vernieuwde software zouden kunnen aanschaffen en 
daar een gekoppelde printer aan. Daar eventueel een bedrag uit de kas voor bij doen. 
Zodat we het goed voor elkaar hebben in de toekomst.    

6.Rondvraag 

Susanne zou graag zien dat de raad aanwezig is bij de het paasvuur, degene die kan zal 
komt. 

Annietta buigt zich over de subsidie aanvraag voor 2019, Susanne wil eventueel wel 
helpen. 

Rosie zoekt mensen voor de paasbingo om te helpen.  

7.Sluiting vergadering 

Ad bedankt allen voor zijn of haar aanwezigheid.


