Notulen openbare Dorpsvergadering Glane

29 maart 2018

Aanwezig: Ad Pruyn, Hans Notkamp, Rosemarie Nijland, Jeannette Scheffer, Herman Nagel, Susanne
Linschoten, Frank Geerts, Annieta Poorthuis, Linda Kuipers
Overige aanwezigen : Zie presentielijst als bijlage
Voorzitter : Ad Pruyn
Notuliste : Linda Kuipers

1.Opening openbare dorpsraad en iedereen wordt welkom geheten.
Bij binnenkomst is iedereen verzocht om email adressen op te schrijven op een verzamellijst. Het is
de bedoeling om de belangrijke mededelingen voor het dorp Glane in de toekomst zoveel mogelijk
via de email te laten lopen (zie ook punt 6, hieronder)

2.Uitleg hoe de agenda van de avond eruit gaat zien. Aangezien bijna de gehele Dorpsraad sinds de
vorige vergadering is teruggetreden dient er een nieuwe Dorpsraad te worden geïnstalleerd. De
statuten schrijven voor dat er tenminste drie leden van de Dorpsraad dienen te worden gekozen
door de bewoners tijdens de openbare dorpsvergadering. Drie bestuursleden stellen zich verkiesbaar
voor de rol van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien deze drie mensen de
instemming krijgen van de aanwezige dorpsbewoners dan wijzen zij de overige leden van de
Dorpsraad aan, staande de vergadering.

3.Stemmingsronde, Linda deelt de stembiljetten rond:
Stembiljet Dorpsraad Glane 29 maart 2018 te Glane

Akkoord

Niet akkoord

Ad Pruyn

(voorzitter)

꙱

꙱

Linda Kuipers

(secretaris)

꙱

꙱

Annieta Poorthuis

(penningmeester)

꙱

꙱

Er worden 2 vrijwilligers gevraagd voor het tellen van de stemmen. Gedurende het tellen van de
stemmen gaan we over naar punt 4.

4.Presentatie Jaarverslag door Herman en Annieta.

Vraag uit de zaal waar de inkomsten vandaan komen? Door het aanvragen van subsidies en een
kleine vergoeding vanuit de gemeente. Daarbij de opbrengsten van het Dorpshuis tijdens de
georganiseerde activiteiten.
Als tip komt vanuit de zaal dat het mogelijk is incidentele subsidies aan te vragen met een goed plan
met een stevige onderbouwing. De tipgeefster geeft aan dat zij lid is van de participatieraad van de
WBO en altijd bereid is mee te denken met de raad.

5.Uitslag van de stemronde:
33 Stemmen in totaal, unaniem akkoord gestemd op alle drie de voorgestelde leden.
Conform de statuten hebben de dorpelingen gestemd op de voorzitter (Ad Pruyn), de secretaris
(Linda Kuipers) en de penningmeester (Annieta Poorthuis). Frank Geerts was reeds lid van de
dorpsraad. Deze vier leden hebben vervolgens de overige leden van de raad aangewezen, te weten:
Hans Notkamp, Jeanette Scheffer en Susanne Linschoten als algemene leden en Rosie Nijland en
Herman Nagel als ondersteunend lid.

6. De voorzitter formuleert de ambities van de vernieuwde dorpsraad, deze hebben we verdeeld in
drie thema’s. Alle aanwezigen zijn verzocht naar een van de drie discussietafels te gaan, ieder
tafelgesprek werd geleid door een aantal mensen van de raad zodat gelijk alle mogelijke actiepunten
en ideeën op papier werden gezet. De belangrijkste punten zijn aan het eind van de bijeenkomst
gerapporteerd aan alle aanwezigen.
Thema 1: -leefbaarheid
Hierbij werd aangegeven dat er behoefte is aan kartrekkers, mensen die initiatieven nemen en
daarbij ook willen helpen.
Men hoopt dat de huidige jaarlijkse activiteiten worden gehandhaafd en dat nieuwe ideeën met
name moeten leiden tot meer samenwerking en tot meer verbroedering. Er blijkt veel aandacht te
zijn voor het thema veroudering. Glane kampt met een forse vergrijzing die nog problematischer kan
zijn omdat men relatief ver van elkaar woont, en er in het dorp weinig voorzieningen zijn voor juist
oudere bewoners.
Als tip uit de zaal komt dat het misschien goed is in kijkje in de keuken te nemen bij andere
dorpsraden om zo het wiel niet op alle fronten weer opnieuw uit vinden.
Er lijkt een algemeen gevoel te leven onder de inwoners dat Glane een ‘vergeten kindje’ is
van de gemeente Losser. De voorzitter vindt dat de inwoners pro-actief moeten zijn naar de
gemeente bij vragen en/of klachten, dat men niet bij alles hoeft te wachten op de dorpsraad maar
dat ieder zelf dingen kan oppakken door melding te maken.
Thema 2: -communicatie
De vraag staat centraal hoe de Dorpsraad het best kan communiceren met de dorpsbewoners. Meest
wenselijk is dat het een combinatie wordt van nieuws via de mail (snel en efficiënt) en via de
brievenbus (omdat een aantal mensen in het dorp dat graag wil). Nieuws zal ook op het
communicatiebord bij het dorpshuis worden gehangen.

Hierbij kwam naar voren dat het belangrijk is in een dorp als Glane dat je als inwoner alert bent hoe
het met de mensen in de directe omgeving gaat, en dat men bij vragen of klachten met elkaar op
zoek gaat naar een oplossing.
Het is de ambitie van de nieuwe Dorpsraad om aan een systeem te werken dat bewoners snel en
doeltreffend op de hoogte raken van de dingen die spelen in het dorp. Aansluitend bij het succes van
de WhatsAp buurtpreventiegroepen, willen we een netwerk opzetten van emailadressen waarin de
privacy gewaarborgd is. De eerste mailadressen zijn reeds verzameld op de presentielijsten van deze
vergadering en deze lijst zal op korte termijn worden uitgebreid.
De web-site www.glane.eu dient up-to-date worden gemaakt en gehouden.
Er gaan stemmen op om meer sfeer te maken in het dorpshuis en misschien een maandelijks
inloopmoment voor een kop koffie met wat lekkers waar dan gelijk een deel van de dorpspraad
aanwezig is om eventuele punten mee te nemen in de eerstvolgende vergadering. De Dorpsraad
neemt dit in overweging.
Er wordt voorgesteld om meer aandacht te besteden aan nieuwe inwoners van het dorp, misschien
d.m.v. een passend welkomstgeschenk. Het algemene idee was dat het dorp wel een zetje kan
gebruiken in de richting van meer Noaberschap, wat vroeger vanzelfsprekender was.
Thema 3: -herinrichting van de Dinkel en verkeer
Unaniem komt er naar voren dat het niet mogelijk is nog langer te wachten met aanpassingen van de
drempels in de Glane, dit met name vanwege de verkeersveiligheid, geluidsoverlast (met name ’s
nachts en ’s morgens) en ander fysiek ongemak. Dit wordt door de Dorpsraad als eerste opgepakt.
Daarbij is er behoefte aan meer inzicht in het herinrichtingsplan van de gehele Hoofdstraat en de
aanleg van de wandel- en fietspaden. De Dorpsraad zit hier bovenop en bij nieuwe ontwikkelingen
zullen ze de inwoners zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
De nieuwe Dorpsraad bereid zich voor op gesprekken met de gemeente Losser en het Waterschap
over de huidige stand van zaken.

7. RABO club kas mededeling. Susanne vraagt aan alle inwoners om als er post komt van de RABO
club kas (indien men klant is van de RABO bank) om te stemmen op de Dorpsraad omdat hier een
opbrengst van tenminste €100,- uit kan komen voor de activiteiten voor het dorp.
8.Er wordt een inventarisatie van inwoners gedaan die eventueel willen helpen met activiteiten. Zij
kunnen zich aanmelden bij Linda of Susanne.
9.Voor het paasvuur is alles geregeld. Helaas heeft de live muziek zich afgemeld en is de tijd te kort
om hier vervanging voor te regelen dus is de jeugd benaderd voor de muzikale omlijsting. Het belooft
een ouderwets paasvuur te worden.
10.Sluiting vergadering
De voorzitter bedankt allen voor zijn of haar aanwezigheid, en sluit de vergadering.

