
 

 

Dorpsraadvergadering Glane 
     
 
DD:    01-11-2018 
Aanwezig:  AD Pruyn, Frank Geerts, Annieta Poorthuis, Hans Notkamp, Marcel 

Wildschut, Rosemarie Nijland, Herman Nagel, Jeannette Scheffer, 
Paula Konter 
Leden Schuttersvereniging: Theo te Vaarwerk, Niels Olde Bever-
borg, Berend Moes, Ronald Kok, Gerto Wermer  

     
Afwezig met kennisgeving:  
 
 
Voorzitter:    Ad Pruyn 
 
Notuliste:    Jeannette Scheffer 
 
Vorige notulen: 
Deze zijn nog niet akkoord bevonden. Volgen in de volgende vergadering. 
 
 
Agenda: 
 
  
 

1. Opening 
Ad heet iedereen welkom, in het bijzonder de leden van de Schutters, Marcel Wildschut 
(wethouder) en Paula Konter als nieuw lid van de Dorpsraad 
 

2. Kennismaking Schutters 
Ad: Wie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het dorpshuis.   
Marcel: De gemeente voor het onderhoud. De gemeente vraagt hiervoor een maatschap-
pelijke huurprijs. Roy Molendijk is vanuit de gemeente het aanspreekpunt voor het vast-
goed. 
Er vindt een gesprek plaats over de huur betalende Dorpsraad en de andere gebruikma-
kende verenigingen van het dorpshuis. In hoeverre is er sprake van gedeelde verantwoor-
delijkheid voor de huur van het pand? Wordt vervolgd. 
Rosie: het staat op papier vast wie de sleutels hebben. 
 
Schuttersvereniging: 

- Hebben vragen over hun toekomst in het dorpshuis. Dorpshuis is voor hen erg be-
langrijk. Rond de 80 leden. Locatie is perfect, lange historie in het huidige dorps-
huis. Voelt als thuishaven. Bij uitbreiding van de vereniging is mogelijk uitbreiding 
van het pand noodzakelijk. Locatie is ook goed bekend bij bezoekende verenigin-
gen. Geen klachten over parkeerproblemen. 

- Verzoek om een intensievere samenwerking/overleg met de Dorpsraad. Dorpsraad 
staat hiervoor open. Intern overleggen de Schutters op welke wijze dit moet plaats-
vinden en komen met een voorstel. 

- Veel leden van de Schutters wonen in Glane. Verzoek aanwezigheid van de dorps-
raad bij evenementen. 

- Dartvereniging is op zoek naar nieuwe locatie. Huidige locatie moet in 2024-2025 
weg zijn. Kijkt uit naar dorpshuis. 

 
3. Ingekomen post 

Participatieraad Sociaal Domijn in de gemeente Losser. 



 

 

Deze raad geeft onafhankeleijk gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bur-
germeester en Wethouders op het beleid dta wordt ontwkkeld. De gemeente is op dit mo-
ment bezig (na jarenlang hier niets in te hebben gedaan) nieuw beleid te ontwikkelen bin-
nen het Sociaal Domijn. De participatieraad is hierin al in een vroeg stadium betrokken. De 
Participatieraad wil graag weten wat er bij de inwoners leeft en nodigt de Dorpsraad uit op-
merkingen en ideeën te uiten over cultuurbeleid waarop gelet moet worden. Zie bijlage. 

 
4. Ontwikkeling website 

Jeannette geeft de ontwikkeling van de website weer. Bedoeling is een interactieve, aan-
trekkelijke site te ontwikkelen, waar communicatie met de inwoners plaats gaat vinden. Svp 
input aan Jeannette voor dat wat goed is aan de site en wat veranderd/verbeterd moet wor-
den.   
Besproken wordt hoe om te gaan met statuten en dergelijke. Hoe transparant willen we 
zijn? Punt van aandacht in volgende vergadering. 

 
5. Organisatie inspraakmomenten inwoners  

Voorstel om een inloopmoment te organiseren voor inwoners om contact te kunnen hebben 
met de dorpsraad.  
Marcel Wildschut tipt om eens andere dorpsraden te vragen naar hun ervaringen wat be-
treft de inloopmomenten. Ad zal binnenkort een afspraak maken met andere dorpsraden, 
waarbij dit onderwerp meegenomen wordt.  

 
6. Evaluatie waterschap van dd. 03-08-2018 

Het waterschap heeft inmiddels een concept tekening gestuurd aan de aanwonenden 
(Glanerbeekweg en Glanergrensweg).  
Frank heeft 6 november een bijeenkomst in de Lutte voor pachters en grondeigenaren. De 
dorpsraad is hiervoor niet uitgenodigd. 
Marcel Wildschut: 
Het waterschap is bezig om een nieuwe hydrolyse tekening te maken. Verzoek van de ge-
meente om dit nieuwe concept weer te presenteren aan en te bespreken met de Dorps-
raad. Dit kan mogelijk belangrijke veranderingen voor eigenaren van grond tot gevolg heb-
ben. Het waterschap heeft dat toegezegd. Afhankelijk van wat het voorstel is worden ook 
de inwoners van Glane uitgenodigd. 

 
7. Drempels Gronausestraat  

De twee aangemerkte drempels zijn inmiddels weggehaald. Één inwoner van Glane heeft 
de gemeente en de Dorpsraad gebeld en hiertegen protest geuit. 
Marcel Wildschut: Ter hoogte van nr 363 wordt de drempel weggehaald en ter vervanging 
een wegversmalling aangebracht. De materialen hiervoor zijn besteld en worden aange-
bracht wanneer deze materialen geleverd zijn. 
Ad: verzoekt Marcel nogmaals om het uiteindelijke project van renovatie van de Gronause-
straat naar voren te halen 
Marcel: de gemeenteraad beslist wanneer wat gebeurt. De gemeente heeft een meerjarig 
investeringsplan. De volgorde wordt bepaald door in eerste technische redenen, daarna ko-
men anderen redenen: verkeersveiligheid, subsidies. De gemeente geeft advies aan de ge-
meenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk wat wanneer gebeurt. Advies: de ge-
meenteraad bewerken. Deze kunnen een motie indienen waar de gemeenteambtenaren 
wat mee kunnen doen. 
De openbare werken hechten er veel waarde aan dat de Gronausestraat in Glane snel op-
gepakt wordt. 

 
8. Vergunning lichtmasten Honden Dressuur Vereniging Losser 

Mensen ervaren overlast van de lichtmasten. Er heeft een mededeling in de Dinkelander 
gestaan over het bestraten van een stuk grond en de aanleg van de lichtmasten. Onduide-
lijk waartegen je bezwaar kunt aanmaken. Ad heeft contact gehad met dhr Spieker van de 
gemeente. In de krant blijkt het fout afgedrukt. Er blijkt zonder vergunning lichtmasten ge-



 

 

plaatst te zijn. De HDV is daarop door de gemeente aangesproken. Alsnog is een vergun-
ning aangevraagd. (op verzoek van de gemeente (brief 20 juni) met tijd voor aanvullingen 
tot 30 november gegeven). Gemeente, provincie en dergelijke worden hierin betrokken. 
Dan is er voor de inwoners gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Daarna wordt beslo-
ten of de vergunning afgegeven kan worden. 
Besproken is wat deze masten voor consequenties kunnen hebben voor het milieu. 
Onderdeel van de check is de milieu- en natuuraspecten. Op basis daarvan wordt de ver-
gunning verleend. 

 
9. Beleid bomen bij de bankjes (Annieta) 

In principe is het plaatsen van planten of bomen in de openbare ruimte niet toegestaan. Nu 
zij illegaal geplaatst zijn gaat de normale procedure van aanvragen in. Het wordt gecheckt 
of er problemen mee te verwachten zijn. Aan de hand daarvan wordt alsnog wel of niet een 
vergunning verleend. 

 
10. Verkeerssituatie kruising Gronausestraat/Glanerbrugstraat 

Frank: iedere maand is er wel een ongeluk op te kruising. Provincie is ingeschakeld en 
doet onderzoek waar het probleem ligt van de ongelukken. 
Marcel: ong. twee jaar geleden ook overleg gehad met de provincie. Provincie heeft toen 
aanpassingen gedaan. Alsnog veel (ongeregistreerde) ongelukken. Edy Steijns heeft op 23 
oktober een brief naar de provincie gestuurd om aandacht te vragen voor deze kruising. 
Voorstellen worden gedaan voor oplossingen. Deze worden meegenomen of zijn al voorge-
teld aan de provincie. 

 
11. Kulturhus? 

Is er behoefte? Waar is dan behoefte aan? 
Coalitieakkoord is vastgesteld dat er onderzoek gedaan moet worden naar de behoefte van 
een kulturhus in Glane en Beuningen. Welke behoefte vervullen? Hoe gaan we dat onder-
houden? Hoe/waarvan wordt het betaald? Welke plek?  
Tip Marcel: 
Koppel één dorpsraadslid en één inwoner met een ambtenaar om te brainstormen over een 
kulturhus (werkgroep). Marcel beschrijft de wijze waarop Beuningen het onderwerp heeft 
opgepakt met te verwachten succes. 
Marcel wacht op mail van de dorpsraad met het aanbod van de twee deelnemers en zal 
daarna een samenkomst organiseren. 
Komende maandag bespreekt Marcel dit onderwerp bij de gemeente. 
 

12. Susanne? Vacature? 
De Schutters worden uitgenodigd een lid te leveren. Zij zullen dit navragen/bespreken bij 
hun vereniging. 

 
13. Stand van zaken en plannen werkgroepen: 

Communicatie: 
Zie punt 3,4 

 
Infrastructuurgroep: 
Zie punt 5,6,9 

 
Leefbaarheid: 
Zie punt 7,8,10 

 
 

14. Rondvraag: 
Paula: 
Heeft bij de buren inbraken waargenomen. Vraagt of dat altijd zo is geweest. 
Marcel legt uit welke wijze van inbraken er plaats vinden (gelegenheid en georganiseerd) 



 

 

Voorstel: thema op de agenda om samen met de inwoners te bespreken hoe inbraken te 
voorkomen. 
Burgermeester zit in de wekelijkse driehoek: Brandweer, politie en gemeente. Dit wordt in 
dit overleg besproken hoe een probleem aan te pakken. 
 
Annieta: 
Kern met Pit: Annieta heeft toezegging om 1000 euro te ontvangen voor de trein met rails 
bij de grensovergang, mits het binnen een jaar gerealiseerd is. Komen we op terug. 
 
Herman: 
Historische Kring: 29 november avond met foto’s en geschiedenis van Glane. Flyers voor 
rond brengen. 
 
Marcel Wildschut: 
Marcel zal een overzicht verstrekken van de personen die verantwoordelijk zijn binnen de 
gemeente betreffende onderwerpen die voor ons van belang zijn. 

 
15. Sluiting vergadering 

Ad dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 
Volgende vergadering: 
DD:   Donderdag 6 december 2018 
Tijd:   19.30-21.30 uur 
Waar:   Dorpshuis 
Onderwerp:  Agenda volgt 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


