Dorpsraadvergadering Glane
DD:
Aanwezig:

06-12-2018
Ad Pruyn, Marcel Wildschut, Rosemarie Nijland, Herman Nagel,
Jeannette Scheffer

Afwezig met kennisgeving: Hans Notkamp, Frank Geerts
Voorzitter:

Ad Pruyn

Notuliste:

Jeannette

Vorige notulen:
- Oktober, is akkoord
- November, is akkoord

Agenda:
1. Ingekomen post (Jeannette)
- 18-11-2018: Klacht over weggehaalde drempel en rondslingerend vuil Dinkelsweide
- 24-11-2018: Klacht stinkende rioolputten
Gemeenteapp klacht melden. Daar kun je ook bekijken of er in de buurt meerdere
klachten zijn. ‘Mijn gemeente’ downloaden en dan losser intoetsen
- 23-11-2018: Uitnodiging lange afstandsroute. 11 december (Zie bijlage 1)
Frank en Annieta gaan daar naartoe
- 16-11-2018: Participatieraad wil graag aanschuiven bij overleg (Zie bijlage 2)
De eerste vergadering van Januari uitnodigen, van 19.30-20.00 uur.
- 12-11-2018: Dorpsraad Overdinkel: Twentse spreukenpaaltjes bij picknickbankjes
- 25-10-2018: Terugkoppeling Raadsavond 4 oktober (Zie bijlage 3)
- 22-10-2018: Toekomstvisie Duurzaam Losser (Thema-avond is inmiddels geweest)
(Info-folder op te vragen bij het secretariaat)
- 01-05-2018: Outdoor Fitness (Idee? Info-folder op te vragen bij het secretariaat)
2. Inrichting grensovergang (Annieta)
Project wordt mogelijk opgenomen in de smokkelroute. Hierdoor intensievere samenwerking met gemeente en projectgroep ‘smokkelroute’.
3. Kerstbo(o)m(en) (Annieta/Jeannette)
In het dorp bij het milieuplein staat een kerstboom en op de hoek Glanergrensweg/Glanerbeekweg met dank aan een aantal inwoners. De verlichting van de laatst genoemde boom
is van inwoners zelf. De verlichting van de boom midden in het dorp is van de dorpsraad en
is behoorlijk kostbaar. Lampen die kapot gaan kunnen niet meer vervangen worden, aangezien de lampen niet meer aan te schaffen zijn. De reactie op het plaatsen van de bomen
is positief.
4. Ontwikkeling website (Jeannette)
- AVG
- Welke groepen/partners moeten worden ingelicht?
Besloten niemand in het bijzonder in te lichten.
5. Mailadressen (Jeannette)
- Groepsmail inwoners (nog) niet compleet.
- Hoe mensen benaderen zonder mailadres?

-

Besloten is dat het alleen mogelijk is inwoners te benaderen via de website en/of mailadres. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid hun mailadres kenbaar te maken bij de
dorpsraad. Deze zijn eerder al verzameld en dat is altijd mogelijk via de website van
Glane.
Nieuwsbrief?
Besloten niet met een nieuwsbrief te gaan werken.

6. Organisatie inspraakmomenten inwoners
Wordt verschoven naar de volgende dorpsraad
7. Evaluatie historische kring
- Foto’s op website?
- Positief ontvangen. Goede opkomst. Voor herhaling/vervolg vatbaar.
Tip Marcel:
Jan v/d G. geeft lezing en (zelfgemaakte) film over de Dinkel. Mailadres bij secretariaat
bekend.
8. Klachten Dinkelsweide. Hoe gaan we daarmee om?
Veel klachten. Wijkagent gaat contact hebben met de exploitant. BOA’s gaan vaker surveilleren. Bekend bij gemeente. Wijkagent zal rapporteren aan gemeente, waarna vervolg door
gemeente.
Bij klachten gelijk de wijkagent bellen. Advies plaatsen op website.
9. Terugkoppeling raadsavond 4 oktober Sociaal Domijn (o.a. Participatieraad)
CDA Motie 40.000 euro extern buro plan voor Glane te maken.
Marcel Wildschut: Geld niet nodig. Plan is er al. Motie ingetrokken. Plan bespreken en herijken en dan financiën bekijken. En dan met deelprojecten oppakken.
Ad: is benaderd door CDA voor commissievergadering.
10. Vacature?
Uitstel naar volgende keer. Ad neemt contact op met Susan.
11. Stand van zaken en plannen werkgroepen:
Communicatie:
Zie punt 4,5,6
Infrastructuurgroep:
Zie punt 1
Leefbaarheid:
Zie punt 1,2,3,8,9
12. Rondvraag:
- Jeannette: Verzoek welke partners mailen voor nieuwe website
- Ad: Wil volgende keer graag bespreken hoe het voorzitterschap ervaren wordt.
- Hoe willen we verder?
- Verzoek aan Paula wat zij wil betekenen in de Dorpsraad. In welk onderwerp wil zij zich
verdiepen?
13. Sluiting vergadering
Ad dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:

DD:
Tijd:
Waar:

Donderdag 3 januari 2019
19.30-21.30 uur
Dorpshuis

Bijlage 1

De Lutte, 19 november 2018
Geachte heer/ mevrouw,
Een nieuw lange afstandswandelpad biedt kansen voor ondernemers en andere stakeholders in
de naaste omgeving. Daarom nodigen we u van harte uit voor een presentatie op dinsdag 11 december.
Thematische routes
De afgelopen periode hebben verschillende partijen in samenwerking met Routenetwerken Twente
wandelroutes ontwikkeld die door Noordoost-Twente en de omgeving van Borne voeren. Het betreft thematische routes, die de wandelaars attenderen op de verhalen die zijn verbonden met natuur, cultuur en landschap van het gebied. De verschillende routes zijn op elkaar aangesloten en
vormen daarmee samen een lange afstandswandelpad van zo’n 300 kilometer.
Het betreft de volgende routes:
•
•
•
•
•
•

-

Tramtracé-route
Grensstenen- en smokkelroute
Hilligenpad
Beekdalen- en essenroute
Stuwwalroute
Cultuurrondje Oldenzaal

Promotie
Ten behoeve van uitstraling en promotie is in overleg met Twente Marketing een concept
voor een overkoepelend beeldmerk voor de complete route ontwikkeld. Het is zodanig ontworpen, dat de individuele routes hieraan verder zelf invulling kunnen geven.
Kansen
Zowel de individuele routes als het lange afstandswandelpad bieden ondernemers en andere stakeholders in de naaste omgeving kansen om op in te spelen. Daarom nodigen wij u
graag uit voor een bijeenkomst waar we u meer vertellen over het nieuwe pad, het beeldmerk, hoe dit tot stand is gekomen en de creatieve invulling die eraan kan worden gegeven. De presentatie is interactief en de aanwezigen worden aangemoedigd ideeën in te
brengen, plannen te pitchen en waar mogelijk samenwerking te zoeken. Dit laatste ook in
het kader van de provinciale subsidie Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel (http://www.overijssel.nl/@208181/product-markt/).
Datum, tijd, plaats
De bijeenkomst vindt plaats:
Datum: dinsdag 11 december
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser
Informatie en aanmelden

Aanmelding voor de bijeenkomst kan tot en met uiterlijk 7 december door een e-mail te sturen aan info@vvvdeluttelosser.nl, onder vermelding van ‘presentatie wandelpad’.
Graag tot 11 december!
Mede namens de projectgroepen, Twente Marketing, Gemeente Losser en Routenetwerken Twente,
Met vriendelijke groet,
VVV Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen

Bijlage 2

Bijlage 3
Beste betrokkenen,
Hoe kijken raadsleden in Losser aan tegen vraagstukken die binnen het sociaal domein spelen?
Zoals u weet ontwikkelt de gemeente Losser een nieuwe visie op het sociaal domein en nieuw Gezondheidsbeleid. Maatschappelijke partners en betrokken inwoners, waar u er één van bent, hebben zich in een
eerste, inventariserende ronde ( 20 september) uitgesproken over relevante vraagstukken en lokale krachten die hierbij benut kunnen worden. Eerder hebben we u daarvan een samenvatting van 20 speerpunten
gestuurd.
Deze input hebben we in de vorm van aanbevelingen voor nieuw beleid voorgelegd aan de raadsleden van
de gemeente Losser, met de vraag om tot prioritering te komen. En wat blijkt: er is veel overeenstemming
in beide rondes over waar de aandacht van de gemeente (en haar partners) naartoe moet gaan. De maatschappelijke partners en betrokken inwoners die als toehoorders ook actief meedachten kwamen overigens tot vergelijkbare conclusies.
Hieronder een korte samenvatting:
Prioriteiten binnen het sociaal domein
1. Benader vraagstukken in samenhang vanuit het ruimtelijke en sociale domein. Goed wonen is één
van de belangrijkste voorwaarden voor een gezond leven. Door slim in te zetten op combinaties
tussen zorg en wonen, bijvoorbeeld door goede samenwerkingsafspraken met de woningbouwcorporaties of het slim inzetten van vastgoed voor maatschappelijke doelstellingen.
2. Mantelzorgondersteuning is, gezien de toenemende vergrijzing, dementie en het groeiende zorgberoep op familieleden en partner, van groot belang. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de
behoefte om passende ondersteuning te kunnen organiseren.
3. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is belangrijk, met een accent op preventie van middelengebruik (m.n. alcohol) en het tegengaan van overgewicht.
Begin hier zo vroeg mogelijk in de levensloop mee.
4. Zorgaanbod moet toegankelijker en overzichtelijker worden georganiseerd.
Via informatievoorziening over aanbod en door een betere onderlinge afstemming van professionals die daartoe zelf initiatief behoren te nemen.
Belangrijke doelen van deze exercitie
- inwoners bereiken die nu geen beroep op hulpverlening, ondersteuning en zorg doen
maar daar wel baat bij hebben.
- Versnippering in de zorg tegengaan en daarmee betaalbaarheid vergroten.
5. (vroeg)signalering van schulden.
Om erger te voorkomen, op alle leefdomeinen. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar verborgen problematiek bij agrariërs.
Uitgangspunten voor werkwijze, gemeentelijke rol
- Er is draagvlak voor ‘doorpakken in integraal werken’.
Problemen waar mensen mee kampen kennen niet één oorzaak maar liggen in het samenspel van werk,
inkomen, opvoeding, ziekte, wonen. De aanpak ‘moet dus’ vanuit een integrale blik ontstaan, waarbij professionals hun eigen specialisme behouden en

goed zijn in het samenwerken met de professional (en/of: vrijwilliger) met aanvullend specialisme of netwerk.
Om door te kunnen pakken in een oplossing hebben uitvoerders mandaat nodig en ‘scharrelruimte’.
De gemeentelijke rol die men voor zich ziet zit aan de ene kant dicht op de uitvoering: opdrachten geven,
doelen stellen, sturen en controleren of ‘de goede dingen goed gebeuren’. Aan de andere kant sprak men
uit vooral op hoofdlijnen te willen sturen, en ook naar het verhaal achter de cijfers te willen kijken. Dat
vraagt dus dat naast de cijfermatige ontwikkelingen aandacht is voor de inwonersbeleving en de signalen
van betrokken professionals en maatschappelijke partners.
Hoe verder?
Bovenstaande prioriteiten en werkprincipes verwerken we in de aangekondigde nota’s. Deze leggen we
eind oktober ter advisering voor aan de Participatieraad. We sturen de conceptnota eind oktober ook naar
u en bieden de mogelijkheid om hierop te reageren. Na verwerking van op - en aanmerkingen spreken College en Raad zich uit over de nota’s waarna - naar verwachting- de nieuwe beleidskaders vanaf maart 2019
gelden.
Met vriendelijke groet,
Suzan Hagen
Gemeente Losser I Afdelingshoofd Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)) I s.hagen@losser.nl I 06-13153225

