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Datum
Locatie

9 mei 2019
Liberein, Pater ten Winkelstraat 3
Zaal ‘t Dorst
20:00 uur

Tijdstip
Uitgenodigd
Alle bestuursleden van de DrG
Stadsdeel Commissie Oost leden
Wethouders, Stadsdeel Management
Wijkbudget Commissie, Leden van de GO
allemaal via de mail
Alle Glanerbruggers via de Grensstreek

Aanwezig
Bestuur, één afmelding met kennisgeving.
Fractielid Enschede Anders, Raadslid
Burgerbelangen, Fractievoorzitter CDA, Voorzitter
Stadsdeel Commissie Oost, Stadsdeel Beheer,
Drie Brandweer mannen, Journalist Grensstreek

Agenda
punt
1.

Onderwerp

2.

Notulen vorige vergadering
De concept notulen van de openbare vergadering van 28 februari staan online.
Zo heeft iedereen inzage gehad. Er zijn geen op en aanmerkingen. De notulen
worden goedgekeurd.

Welkom
De voorzitter heet om iets na 20:00 uur iedereen welkom.

Er is nog geen actie lijst toegevoegd aan de notulen omdat er nog geen acties zijn.
Zo snel er uit de vergadering acties volgen worden deze opgenomen.
3.

Mededelingen

Tijdens een DrG inloop avond is er gevraagd naar de aansluiting van de F35
(fietsroute) over Nederlands grondgebied naar Duits grondgebied (Gronau /
Münster). De vraag is wat de status is en hoe een aansluiting gerealiseerd gaat
worden.
Er is een werkgroep bezig met de F35. Stadsdeel Beheer zal de vraag doorspelen.
Binnenkort wordt de “nieuwe” website van de DrG online geplaatst.
Het een en ander wordt mondeling toegelicht. Half juni wordt getracht de website
online te krijgen.
De voorzitter voegt toe dat er naast contact met mensen ook via Facebook en
Twitter gecommuniceerd wordt.
Vooral het halen en brengen van informatie is een belangrijk onderdeel van de DrG.
Vanaf heden zal de DrG 1 keer per maand een inloop houden op donderdag avond
bij de Liberein. Te weten: 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november van
19:30 tot 20:30 uur.
Een van de aanwezigen wijst de DrG er op dat Google het oude adres aan de
Kerkstraat nog vermeld.
Hier gaan we mee aan het werk.

OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD GLANERBRUG
NOTULEN

Opgesteld door:
Secretaris
Pagina 2 van 3

Stichting Dorpsraad Glanerbrug

4.

Inkomend / uitgaand

 Ouderen bijeenkomst 10 mei om 14:00 uur bij de Liberein
Er wordt kort toegelicht wat de achtergrond en bedoeling is van deze bijeenkomst.
Het initiatief klink mooi. Praten met ouderen in plaats van over ouderen.
Iedereen is benieuwd of er animo zal zijn.
 ACWO (Advies Commissie Wijk Organen)
Onlangs is de DrG aangeschoven bij de ACWO bijeenkomst. De voorzitter verteld
kort wat dit inhoudt.
5.

Gemeente Enschede

Er spelen op het moment een aantal zaken in Glanerbrug in relatie tot de gemeente.
Kort worden de volgende zaken besproken;
 Visie Kern Winkelgebied / Retail visie
Het concept van de Retail visie is 15 april bij de raad besproken. De Visie voor
Glanerbrug blijft nog een open document. Er is nog samenspraak met diverse
organen is Glanerbrug. Er is een digitaal document beschikbaar. De DrG hoopt deze
spoedig in te kunnen zien.
 Veiligheidsplan-/overleg Glanerbrug
1. Kort wordt de voortgang van de Gronausestraat besproken. Voor in juni is het
de bedoeling dat alle leeftijdsgroepen / belanghebbenden gesproken zijn. Dit
alles in het teken van participeren op een dossier.
2. Er wordt kort verteld dat Alifa niet optimaal levert met betrekking tot het Jeugd
/ Jongeren werk in Glanerbrug.
3. Onlangs heeft er een gesprek plaats gevonden met de minister van Justitie.
In het verlengde van dit overleg is een vooraankondiging gedaan van het
symposium Grensoverschrijdend Drugs Overlast dat dit najaar zal
plaatsvinden in Glanerbrug.
 Stadsdeel Commissie Oost vergaderingen 4 juni-24 september-19 november
Op 4 juni zal er aan het begin van de vergadering een uur gesproken worden met /
over en voor de Jeugd. De locatie van de bijeenkomst is nog niet bekent.
 Brandweerkazerne Glanerbrug
De brandweer Glanerbrug is blij met de nieuw geplande locatie van de kazerne.
Echter geven de aanwezigen aan dat overwogen wordt een aanrij route voor de
opgeroepen brandweerlieden via de Ekersdijk moet gaan plaats vinden. Dit is
onwenselijk en gevaarlijk. De brandweer zou dit graag anders zien. De aanrij route
is wenselijk naast de tennisbaan!
5A Stadsdeel management
Verder niet besproken

5B Stadsdeel beheer







De aanpassingen van de Schipholtstraat hebben de enige vertraging opgelopen
Er zal worden begonnen met het verwijderen van de HUPS dit is een
bezuinigingsmaatregel
Wijkbudget Commissie Glanerbrug en Esmarke hebben samen het inzaaien van een
bloemenlint door Esmarke en Glanerbrug mogelijk gemaakt.
Binnenkort wordt begonnen met het plaatsen van een 60 m² bloembak bij het station
Voor het EcoPark is een definitieve tekening gemaakt
Er zijn plannen het Ecopark / Noabersport toegankelijk te maken voor de
Mountainbike. Men is in gesprek met Wieler Vereniging Lonneker.
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Water overlast aan de Tolstraat
Er wordt gevraagd hoe het zit met de wateroverlast aan de Tolstraat.
Er is een enquête uitgeschreven onder Glanerbruggers. Door te weinig reacties is de
enquête verlengt tot 13 mei
Afgesproken is dat de putten aan de Tolstraat 2 x per jaar door Twente Milieu geleegd
zullen worden
Er zijn peilbuizen geplaatst
Er is een projectleider op wateroverlast in Glanerbrug gezet

6.

Commissies

De wijkbudget commissie Glanerbrug heeft tot op heden nog maar enkele
aanvragen binnen gekregen.
Er wordt aangegeven dat Jij-Maakt-de-Buurt wel weer wat extra aandacht mag krijgen.
Het voorstel is om de Grensstreek hiervoor kopij aan te leveren.

7.

Rondvraag
Enschede schijnt vanaf 1 januari 2020 geen zogenoemde Centrum gemeente meer
te zijn.
Is dit iets om ons zorgen over te maken. Centrum gemeente betekend ook dat er
bepaalde subsidiestomen wegvallen!
Einde vergadering 21:45 uur.
De voorzitter sluit de vergadering.

