
Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 30 mei 2017  
 
Aanwezig Dorpsraad (Herman Nagel, Ron Bagchus, Marco Hergink, Wolfgang Dunhoft, 
Rosie Nijlant, Irma Davina)  
Aanwezige inwoners Glane: 14 personen 
Notulist: Bianca Edelenbos 
 

1. Opening 
Herman opent de vergadering. Een paar nieuwe gezichten. Iedereen van harte welkom.  
Herman neemt de punten door. Kleine toelichting bij punt 3. Er zijn 3 bestuursleden van de 
Dorpsraad die gaan stoppen. Therry Boon (secretaris), Sandra Hollander (penningmeester) en 
Herman zelf (Voorzitter). Later in de vergadering komen we hierop terug. 
 

2. Verslag 2015 goed keur (deze vergadering staat op onze website) 
Kleine kanttekening. Een paar actiepunten uit het verslag zijn nog niet uitgevoerd. Deze 
nemen we mee naar volgend jaar. Onze excuses hiervoor. Als er verder geen opmerkingen 
zijn gaan we het verslag goedkeuren. 
 

3. Samenstelling Dorpsraad, nieuwe Dorpsraad nodig 
Secretaris / Penningmeester / Voorzitter 

Therry (secretaris) is al gestopt. Sandra en Irma stoppen eind van het jaar. Herman stopt begin 
volgend jaar. Eerst wil Herman Therry bedanken voor haar inzet (niet aanwezig). Ze heeft 
veel goede verslagen gemaakt en is een goede toevoeging geweest voor de Dorpsraad.  
We zouden graag nieuwe mensen aan de Dorpsraad willen toevoegen en we zijn op zoek naar 
nieuwe bestuursleden, misschien vanavond aanwezig. De Dorpsraad moet een nieuwe/andere 
koers gaan varen.  
Anita heeft een mail gestuurd met een visie op Glane. Deze brief is een belangrijke input voor 
de Dorpsraad. Heel erg bedankt hiervoor. Anita heeft deze brief ook aan het Waterschap 
gestuurd.  
Ron laat weten dat ze erg weinig invloed hebben bij de Gemeente. Het is erg moeilijk dingen 
te realiseren. 
Frank Geerts: Heeft een vuist gemaakt tegen de plannen van Waterschap. Hij wil graag het 
stukje natuur behouden bij de Dinkel. Hij is van mening dat je wel wat kunt doen samen tegen 
de plannen. 
Ron geeft aan dat de Dorpsraad verschillende meningen heeft.  
Herman geeft aan het fietspad van Gronau tot hier. Hier kunnen wij geen winst behalen. We 
komen straks terug op dit punt. 
Terugkomen op de Dorpsraad samenstelling. 
Zijn er op dit moment vrijwilligers aanwezig die zich willen aanmelden?  
Cor Lubach / Wil wel planmatig meehelpen. 
Anita wil het AED project overnemen van Sandra. 
Secretaris: Nienke Bosman wil deze taak op zich nemen 
Penningmeester: Ilona Hergink wil deze taak op zich nemen 
Voorzitter: Niemand meldt zich hiervoor. In oktober komt er een nieuwe bijeenkomst voor 
een verkiezing van de nieuwe voorzitter 

 
 
4. Werkverslag 2016 

Het werkverslag wordt in powerpoint gepresenteerd. Herman geeft een toelichting. 
Mei 2016 is de whatsapp groep op poten gezet. Mike geeft een toelichting. Gaat erg goed. 
Wel op dit moment erg rustig. Binnenkort komt er een app over “vang de boef”. Dit is ervoor 
om de mensen alert te houden.  



 
Afgelopen jaar is er ook veel overleg geweest met Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer. Dit 
ging over de paardewei. Er waren mooie plannen gemaakt voor deze wei. Nu wordt het geheel 
meegenomen in de grote plannen van het Waterschap. 
 
Dit jaar is er weer subsidie aangevraagd op de oude manier. 
Voor nieuwe ideen is er  € 2000,-  per jaar beschikbaar. 
We hebben € 1000,- aangevraagd voor extra activiteiten, zoals sport en spel / schutters / ed. 
Er kan in  mei en oktober aangevraagd worden. 
 
 
 
 
 

5. Financieel Verslag 
Toelichting door Herman. Weinig veranderd met vorig jaar.  
Er is extra geld uitgegeven voor het pad van het MeulderinksEsch naar het speelveldje en 
voor het betegelen van het terras achter het dorpshuis. 
 
Toelichting soos / Marco:  
Soos is een leuke activiteit voor de kinderen uit Glane. Ze mogen bij sommige activiteiten een 
introducé meenemen. Er zijn wel eens avonden geweest dat er soms meer begeleiders dan 
kinderen waren maar het loopt steeds beter. Met name door de leuke activiteiten die we doen, 
zoals lasergamen, zwemmen en bowlen. 
 
Verder geen vragen of opmerkingen hierover. 
 
Financieel verslag AED. Toelichting door Herman. AED herhalingscursus word geregeld 
door EHBO Enschede. Dit is verder goed geregeld.  
38 mensen hebben dit jaar de cursus gedaan – we zijn gestart met 75 mensen.  
Anita Poorthuis: Jongeren aanspreken om AED cursus te gaan doen. Je moet namelijk een 
bepaald percentage hebben om draagvlak te houden. 
 
Kascontrole / Anita en Bianca hebben de kascontrole uitgevoerd en goed bevonden.  
 
 

6. Kas controle 2018 
 
Anita en Bianca hebben beide 2 jaar de kascontrole gedaan.  
Ramon Struik en Cor Lubach gaan volgend jaar de kascontrole doen. 
 
 

7. Activiteiten 2017/2018 (bezoek Klooster) Historische Kring heeft een PP gemaakt 
over Glane 

 
De Dorpsraad is bij het Klooster geweest en dit was zeer de moeite waard. De mensen in het 
klooster zijn er open. Binnenkort is er gelegenheid om het Klooster te bezoeken. Hier kun je 
je voor aanmelden . Te zijner tijd komt hierover een flyer van de Dorpsraad. 
 
Bennie Rikhof van de Historische Kring heeft een powerpoint presentatie gemaakt en wil 
deze graag laten zien in het dorpshuis. Hiervoor wordt een datum gepland in oktober 
november. Komt te zijner tijd ook een flyer van. 



 
 

8. Dorpsplan + (wandelpad Meulderinks Esch) Reconstructie Dinkel 
 
Wandelpad gerealiseerd. Marco, Wolfgang, Hans en Bennie hebben hier veel werk verricht. 
Helaas wordt het veldje (MeulderinksEsch) veel gebruikt als hondenpoepveldje…. L  
Er is dan ook nergens een hondenuitlaatveld helaas. Langs de Dinkel worden ook vaak 
honden uitgelaten en los gelaten. Graag hier goed opletten op reeën (e.a. wild). 
Herman geeft aan dat er nog budget is binnen Dorpsplan + dit kunnen we misschien 
gebruiken voor het hondenuitlaat plekje. De Dorpsraad gaat dit onderzoeken.  
 
Plannen betreft de Glanebeek.  Frank Geerts vraagt of de Dorpsraad weet over de plannen van 
de beek.  
De Dorpsraad Glane weet niets van deze plannen.   
Dorpsraad weet wel van de plannen van de beek tot aan Am Gleiss.  
Gerard Poorthuis weet ook van niets van de plannen. Hij weet wel van een looppad langs de 
beek. 
Vraag aan de Dorpsraad om hiernaar te informeren. (Wordt als actiepunt meegenomen) 
 
Betreft de plannen van de Dinkel en fietspad.  
Diverse inwoners van Glane zijn het niet eens met de plannen. Zoveel mensen zoveel wensen. 
Het is noodzaak om de meningen van de inwoners te inventariseren en om de tekeningen te 
hebben. Herman probeert de formulieren die op de info avond zijn ingevuld te krijgen van het 
Waterschap. Ook gaat hij een tekening opvragen. Het Waterschap moet gevraag worden 
hoeveel tijd we hebben.  
Er moet een inventarisatie gemaakt worden en daar een samenhangend verhaal van maken. 
Deze moet dan gepresenteerd worden aan het Waterschap en de Gemeente. De Dorpsraad 
gaat hier gelijk mee aan de slag. 
 
 

9. AED 
Is al besproken. Anita pakt dit op. Heeft wel hulp nodig hiermee. Frank Geerts biedt aan te 
helpen. 
 
 

10. Rondvraag 
Anita: Heeft schriftelijk gedaan 
Youri Vorgers: Is er een uitdraai beschikbaar van wat de dorpsraad allemaal doet?  
Herman: dit staat allemaal op de website. (Dorpsraad is nog op zoek naar iemand die de 
website wil onderhouden). Op dit moment bied niemand zich aan . Misschien ken je iemand. 
Graag bij de Dorpsraad melden. Mike Grevink is evt bereid om de website te onderhouden. 
Marco en Ilona geven aan wat vaker bij elkaar te komen. Voorstel is om Openbare Dorpsraad 
2x per jaar te houden.  
 
 

11. Sluiting van de vergadering 
Herman bedankt iedereen en sluit de vergadering 
 


