Notulen(extra) Dorpsraad Glane (24 mei 2018, 19.00 uur)
Kennismaking met de burgemeester mevr. Cia Kroon, dhr Aant de Jong en Dhr Wildschut
Aanwezig namens de raad:
Ad Pruyn, Annieta Poorthuis, Linda Kuipers, Hans Notkamp, Rosalie Nijland, Frank Geerts,
Jeanette Scheffer.
Afwezig met kennisgeving; Susanne Linschoten
Aanwezig namens Gemeente Losser:
Mevr. Cia Kroon, Dhr A de Jong, Dhr M Wildschut
Agenda:
1. Ontvangst en korte rondrit (+/- 15 minuten) door het dorp
2. Voorstellen van het (nieuwe) bestuur van de Dorpsraad
3. Ambities van Dorpsraad (thema’s voor de komende 3 jaar):
- Infrastructuur (verkeersproblematieken en –maatregelen; herinrichting van
dorp en Dinkel; de besluitvorming rondom voorzieningen)
- Communicatie (tussen bewoners onderling en met de Dorpsraad, tussen dorp
en gemeente; herstel van onderlinge binding en de mogelijkheden van
nieuwe media)
- Leefbaarheid (veiligheid; (gebrek) aan voorzieningen; vergrijzing)
De verdeling van de 5 kernen gaan er als volgt uitzien;
1 kernwethouder voor Losser
1 kernwethouder
Overdinkel/Glane
1 kernwethouder
Beuningen/de Lutte
Marion Unland, portefeuillehouder informatieverstrekking van de raden, agenda en notulen.
Om de korte lijnen tussen de dorpsraden en de gemeente te garanderen, kunnen we er
misschien voor kiezen om de wethouder aan te laten sluiten tijdens de bijeenkomsten van de
Dorpsraad. Dhr Wildschut is hier voorstander van.
Het gaat om kennis/informatie overdracht, Financiële zaken, hulp bij subsidie aanvragen etc.
Inzicht krijgen in randvoorwaarden, beeldvorming en verfraaiing van de kernen.

Het doel is om samen met de wethouder zicht te krijgen op de financiële spelregels.
Hierna verlaat de burgemeester de vergadering.
4. Hot issues voor Glane op dit moment:
- Herinrichting van de Hoofdstraat en oplossing van de huidige
verkeersproblematiek (verkeersdrempels, sluipverkeer via de
Glanergrensweg, handhaving)
Herinrichting van de straat, is onderdeel van het meerjaren investeringsplan
van de gemeente. Hier wordt ieder jaar een nieuwe prioritering in gemaakt.
Het Waterschap is de gesprekspartner bij de herinrichting/meandering van de
Dinkel en de gemeente voert de regie bij de herinrichting van de Hoofdstraat.
Nieuwe deklaag is een tijdelijke oplossing, de drempels zijn ook voorzien als
tijdelijke oplossing. Maar het zijn allemaal lapmiddelen en ze waren
noodzakelijk om de tijd te overbruggen, en om tegemoet te komen aan de
vragen uit de gemeenteraad.
De wens vanuit de dorpsraad is dat de herinrichting van de hoofdstraat naar
voren wordt gehaald in de begroting ivm de huidige sociale problematiek, en
de onrust hierover in het dorp.
Dhr. Wildschut biedt aan om het proces verder toe te lichten tijdens de
eerstvolgende algemene dorpsraad. Dit zal zijn ten tijde van de bekendmaking
van de plannen van het waterschap mbt de herinrichting van de Dinkel.
Er zal ook een ’tussenafspraak’ worden gemaakt door de gemeente met de
Dorpsraad, zodat we een integrale beeldvorming krijgen van de problematiek.
Dit om een info-inhaalslag te maken voor de Dorpsraad en om de raad
adequaat te informeren. Uitgangspunt is dat de Dorpsraad en de gemeente
Losser een constructieve en productieve samenwerking nastreven om de
problemen met de infrastructuur van het dorp snel aan te pakken.
-

-

-

Communicatie met en plannen van de gemeente mbt veroorzakers van
overlast (Eldorado; Trainingsveld Hondensportvereniging; slooppanden
Gronausestraat). Elk van deze punten is kort besproken en verdere informatie
en/of aktie volgt vanuit de gemeente.
Ouderenzorg, zelfredzaamheid, ontmoeting in de buurt en burgerparticipatie
(hoe kunnen wij als Dorpsraad meedenken, aanhaken bij reeds concrete
plannen?)
Het aanzien van Glane (wat kunnen we doen om het dorp te verfraaien en de
bewoners het gevoel te geven dat ze ‘erbij horen’ en serieus worden
genomen?). De Dorpsraad gaat op zoek naar mogelijkheden om de
beschikbare subsidies hiervoor aan te wenden
Vanaf juni kunnen we weer gebruik maken van BOA’s, bijzondere opsporings
ambtenaren. Dit in verband met het gebrek aan handhaving.

5. Afspraken over follow-up/evaluatie van dit gesprek

Er zijn vervolgafspraken gemaakt met de wethouder over zijn aanwezigheid bij de
volgende Dorpsraadvergaderingen.
6. Afsluiting

