Bewonersverslag voor website www.glind.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag overleg Gezamenlijk Overleg Platform (GOP) gehouden op 12 december 2014
Aanwezig: Arie Blom, Arjan Gerritsen, Henk Bouw, Jacques Gordijn, Janneke Kuipers, Herman van
Huissteden, Jetteke Keuken, Bernadette van Vliet (verslaglegging).
Afwezig: Marc Vrugt
Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:


Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:



Agrariërs (Arie)
Vrijwillige Ruilverkaveling: ca. 65 ha wordt verkaveld. Vandaag vindt de taxatie plaats. Eind
maart moet het allemaal rond zijn.

Bewoners (Henk + Herman)
 Verkoop nieuwbouw Besselaar-project: pas 1 woning verkocht. Bouw start zodra er vier
woningen zijn verkocht. Suggestie Janneke: BLV een gesprek aangaan met de
Woningstichting om de woningen te kopen voor verhuur. @Herman neemt contact op met de
Woningstichting.
 Zoektocht voorzitter: loopt niet voorspoedig. Veel mensen al persoonlijk benaderd, tot nu toe
zonder resultaat. Voor eenmalige activiteiten zijn mensen makkelijker te porren, niet voor
langdurige activiteiten.
 Fondswerving? Vanuit De Glind is er een regiegroep fondsenwerving die inventariseert wat de
wensen zijn in het dorp. Voorstel: het GOP wordt om advies gevraagd bij de beoordeling
welke projecten er op de kaart worden gezet in het dorp. GOP akkoord, jaarlijks evalueren.
Door de regiegroepfondsenwervingt Jeugddorp De Glind wordt het een en ander verder
uitgewerkt en komt het volgende GOP als agendapunt terug. (HvH).
 Wijkplatformoverleggen (WPF) zijn de afgelopen keren goed bezocht en verlopen levendig.
Verslagen hiervan zijn te vinden op www.glind.nl.
 Herman van Huissteden zal vanaf heden samen met Henk de Belangenvereniging
vertegenwoordigen in het GOP.









Zorgpartijen
Rudolphstichting (Janneke)
We hebben het gevoel dat het dorpsbreed levendiger wordt in het dorp.
RS is voornemens Klein Moorst 15 te kopen om hier een gezinshuis van te maken. Jacques is
hier niet zo blij mee, er is weinig grond om het huis.
RS maakt nieuwe strategienota voor de komende 5 jaren.
We zijn bezig om ons onroerend goed in De Glind te verduurzamen.
In de huurcontracten willen we een paragraaf opnemen om verplicht een zwemabonnement af
te nemen om zo het zwembad te steunen.
Reacties: niet alleen richten op zwemabonnementen, breder trekken. Wel goed om
voorwaarden in huurcontract op te nemen.
Vrije tijd-activiteiten: in ontwikkeling. Per 1 april 2015 is alleen Jetteke nog in dienst bij
Intermetzo. RS is druk met onderzoek en ontwikkeling om Glind-breed de vrijetijdactiviteiten
neer te zetten in De Glind.
Intermetzo (Marc, afwezig)




Donnerschool (Jacques)
Nog steeds onzekere tijden voor de Donnerschool.
Drie weken terug een inbraak gehad. Veel schade.

Dorpscontactpersoon
 De DCP wordt met 10.000 euro mede gesubsidieerd door RS. Per kwartaal maakt de DCP
een rapportage om haar activiteiten en resultaten inzichtelijk te maken voor RS. Deze
rapportage zal miv heden besproken worden in het GOP (RS is hier immers ook bij
aanwezig).
Toelichting Jetteke: in de rapportage staan de doelen vermeld zoals beschreven in het Plan
van Aanpak. Ook is er ‘Overig’ aan toegevoegd. Dit zijn zaken die gaandeweg op haar pad
komen.
 De BLV is tevreden over de inzet en resultaten van de DCP tot nu toe.
 De huiskamerbijeenkomsten zijn de rode draad van de werkzaamheden van Jetteke. Mensen
voelen zich gehoord.
 Met de Beatrixschool heeft zij nog geen contact gehad.
 Ze werkt samen met de combinatiefunctionaris om activiteiten naar De Glind toe te halen.
 Idee vanuit GOP: op www.glind.nl een vacaturebank voor vrijwilligerswerk zetten (vraag en
aanbod), zodat niet alleen voor Jetteke bekend is wat er aan vraag en aanbod is in het dorp,
maar dit voor iedereen transparant en toegankelijk is.
 Vraag van Janneke: graag concretere omschrijving van de werkzaamheden, waardoor we een
nog beter beeld krijgen van de DCP. Bijvoorbeeld: omschrijven hoeveel
huiskamerbijeenkomsten en hoeveel mensen namen daar aan deel?
 Is de DCP voldoende zichtbaar? Jetteke werkt hier aan.
 Voorstel: DCP neemt structureel deel aan het GOP. GOP-deelnemers unaniem akkoord.

Volgend GOP overleg: vrijdag 13 maart 2015
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.

