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Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:

Voortbestaan GOP
De Rudolphstichting wordt m.i.v. dit overleg vertegenwoordigd door Marc Vrugt. Deze stap
verontrust een aantal deelnemers aan het overleg.
(Na deze GOP-bijeenkomst heeft de Rudolphstichting besloten weer zelf aan het GOP deel te
nemen.)
We vinden dat we de deelnemers groep uit zouden kunnen breiden omdat we ons afvragen of
we voldoende in de breedte zijn vertegenwoordigd. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld de
dorpscontactpersoon, de kerk, de ondernemers. Dit punt komt op de volgende agenda te
staan.



Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:
Agrariërs (Arie)

Vrijwillige Ruilverkaveling ligt tot ongeveer juli/augustus even stil. Er zijn in de
besprekingen veel open einden, men wacht op elkaar. Planning is nog wel om het dit
jaar af te ronden.
 Bestemmingsplan buitengebied is zo goed als vastgesteld: gepubliceerd. Hiervoor
had milieufederatie bezwaar ingediend. Dit is in samenspraak met de gemeente
opgelost.

Bewoners (Henk)
 Dorpscontactpersoon, Jetteke van Keuken, is aangesteld. Haar contract loopt via de
VKKG. Zij schrijft momenteel een plan van aanpak. Deze presenteert zij op 20 mei
aan de besturen BLV en Glindster (e.a.?).
 BLV is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en ambtelijk secretaris.
 Woningbouw: Ferdinand Noorlander heeft dit binnen het bestuur BLV overgenomen
van Gidia. Onlangs heeft de gemeente een brief gestuurd waarin de bouw van zes
woningen op de locatie Besselaarschool worden aangekondigd. Hierover volgt nog
een informatieavond.
Zorgpartijen
Rudolphstichting + Intermetzo (Marc)

Veel leegstand vastgoed in het dorp. Gesprekken met de Rudolphstichting om dit
Intermetzo-breed in te gaan vullen.
Boshuislaan 13: franchise gezinshuisouder.
Andere woningen worden nader besproken met elkaar om tot evenwichtige
besluitvorming te komen.






De mogelijke toestroom van jongeren in de huidige leegstand zal ongeveer 20-25
jongeren bedragen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de Donnerschool. Men is
hierover met elkaar in gesprek.
Er wordt gestreefd binnen 1,5 week te komen tot eventuele besluitvorming of het
verstrekken van meer duidelijkheid. Met betrekking tot de doelgroep vanuit Intermetzo
zal er meer sprake zijn van langverblijf jongeren.
Al met al staat er veel te gebeuren vanuit Intermetzo in de relatie tot de transitie en
toekomstontwikkeling van De Glind.
Marc is niet naar de bijeenkomst van Glindster geweest, maar heeft wel via de mail
gereageerd op het verslag van die avond.
Bernadette: er komen veel reacties op de advertentie voor Pachter Glindster.
Donnerschool (Jacques)
Mogelijk per 2016 een krimp van 25 medewerkers. Gesprekken over een sociaal plan
vinden reeds plaats met de vakbonden. Maar veel is nog onzeker, er kan nog van
alles veranderen in de loop van de tijd.
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Mocht u na het lezen van dit verslag een vraag of opmerking hebben dan kunt u deze mailen naar
Bernadette van Vliet, bfvanvliet@ziggo.nl of rechtstreeks aan een deelnemer van het overleg stellen.

