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Datum 26 september 2019 
Locatie Liberein, Pater ten Winkelstraat 3 
Zaal ‘t Dorst 
Tijdstip 20:00 uur 

 

Uitgenodigd Aanwezig 
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 

Bestuur, vier afmeldingen met kennisgeving. 
Twee inwoners uit Glanerbrug, een wijkregisseur  
 
Afwezig met kennisgeving 
Vier bestuursleden, Pers, Wijkbeheer, Wijkbudget 
Commissie, Raadsleden 
 

 

Agenda 
punt 

Onderwerp 

1. Welkom 
 De voorzitter heet om iets na 20:00 uur iedereen welkom. 
2. Notulen vorige vergadering 
 De concept notulen van de openbare vergadering van 27 juni worden bekeken. 

Er zijn geen vragen. Wel zit er een typefout in de notulen. Deze wordt zo spoedig 
mogelijk aangepast.  
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen 
  Maandelijkse inloop  

 Maandelijks is er op donderdagavond een DrG inloop. Deze is sinds de 
 invoering extreem slecht bezocht. Vandaar dat het bestuur besloten 
 heeft vanaf heden alleen de openbare vergaderingen als fysiek 
 contact moment te  gebruiken. 
 Per mail en diverse social media kanalen zijn we gewoon bereikbaar 
 en willen we burgers met vragen, opmerkingen en problemen via deze 
 weg helpen. 

- Er wordt aangegeven dat er elke woensdagochtend een wijkwijzer 
is in het Noaberhuus en dat de DrG hier ook bij aan zou kunnen 
sluiten. De bestuursleden van de DrG doen hun functie vrijwillig en 
hebben op woensdagochtend hun eigen werkzaamheden bij hun 
werkgever.  

- De wijkwijzer is aan het kijken of er ook een verschuiving van hun 
aanwezigheid kan plaats vinden omdat ’s ochtends ook burgers aan 
het werk zijn. Mocht er een verschuiving naar een avond plaats 
vinden gaat de DrG kijken of ze aan kunnen schuiven. 

 
 Aanpassen begin tijd voorkomende openbare vergaderingen 

 De aanvangstijd voor de Openbare Vergaderingen wordt vanaf de  
          eerstvolgende Openbare Vergadering op 28 november met een half  
          uur vervroegd. Openbare Vergaderingen starten dan om 19:30 uur. 
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4. Inkomend / uitgaand 
  Brief WOZ / Zwembad visie 

 De voorzitter praat de aanwezigen kort bij over het contact dat er is 
 geweest tussen de DrG en de gemeente ten aanzien van de WOZ en 
 Zwembad Visie. 
 Op korte termijn zal er betreffende de zwembadvisie een oriënterend 
 gesprek plaatsvinden. 
 

 Brandweerkazerne Glanerbrug 
 Afgelopen dinsdag, 24 september, was er een Stadsdeel Commissie 
 Oost vergadering. Het voornemen voor een nieuwe brandweerkazerne 
 is hierin bekrachtigd. Het voorstel gaat nu naar de raad. 

 
5. Visie DrG Wonen – Werken – Sport 2030 
 De voorzitter legt kort wat uit over de visie die de DrG heeft – “Glanerbrug Wonen-Werken-

Sport 2030”- en welke mogelijkheden en kansen er zijn om dit doel te verwezenlijken. Deze 
visie is afgelopen dinsdag ook met de raadsleden oost besproken. 
 

6. Gemeente Enschede 
6A Stadsdeel management 
6B Stadsdeel beheer  

 Overlast jeugd en de aanpak daarvan  
 Er zijn vanavond weinig mensen aanwezig. Vandaar dat alles wat met agendapunt 6 

van doen heeft gecombineerd wordt in de notulen. 
 
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 
De wijkregisseur geeft aan dat het document, geschreven door de gemeente, 
akkoord is en dat het zal worden aangeboden aan de raad. De begin dit jaar 
door de DRG gemaakte opmerkingen zijn opgenomen in deze versie en 
zullen terugkomen in het op te stellen visiedocument “Glanerbrug Wonen-
Werken-Sport 2030”  
 

 Stadsdeel Commissie Oost vergaderingen 19 november 
 Zullen we als DrG bij aanwezig zijn 
 

 F35 Fietsburg  
          Het was de bedoeling dat op 1 november de fietsbrug bij het spoor / 
 Euregioweg klaar zou zijn. Dit staat nu gepland voor 14 november. De 
 brugleuningen en het asfalt van de bestaande brug moeten eerst 
 vervangen worden. Er zal nog een complete weg afsluiting komen 
 zodat de laatste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
          Aansluitend aan de brugbouw zal ook het asfalt van de Telgendijk en 
 Oosterstraat worden vervangen.  

 
 Er is een nieuwe manager voor de wijkteams in Stadsdeel Oost waar 

Glanerbrug onder valt.  
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 De vraag van de DrG over het opnieuw asfalteren van de ventweg 

(Gronausestraat) staat nog open. Hier zal naar gekeken worden. 
  

 Veiligheidsplan-/overleg Glanerbrug 
 De afgelopen weken is er veel gebeurd in de Oikos / rondom de 
 speeltuin aldaar. Buurtbewoners voelen zich onveilig en de irritatie 
 loopt op. 
 Maandag 23 september heeft er een gesprek plaats gevonden tussen 
 diverse partijen om inzichtelijk te krijgen wat er allemaal speelt.  
 Er wordt aangegeven wat er allemaal is gebeurd en wat er op korte 
 termijn gaat gebeuren aan acties vanuit de gemeente / handhaving / 
 politie / justitie. Dit zal op een juiste wijze gecommuniceerd gaan  
          worden. 

 
7. Senioren Beleid 
 Wordt inhoudelijk nu niet behandeld. 

Wel zal de DrG aanschuiven bij het Eenzaamheid symposium dat 2 oktober 
gehouden word. 
 

8. Rondvraag 
 Er wordt opnieuw aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat de poort achter bij het 

Euregiogebouw open gaat. 
De DrG heeft aangegeven dat het hier om privégrond gaat en dat wij hier niets mee 
kunnen. De bewoner zal zelf contact op moeten nemen met de eigenaar om het 
mogelijk openstellen van de poort te bewerkstellingen. 
 

 Einde vergadering 21:00 uur. 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


