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Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:




Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:
Agrariërs (Arie)
Vrijwillige Ruilverkaveling: Gaat voor 99% zeker door. 8 à 10 eigenaren ruilen grond. Het was
een intensief proces met op dit moment een klein effect, maar er is wel iets in gang gezet wat
zeker in de toekomst nog door kan werken.

Bewoners (Henk + Herman)
 In april vindt de jaarlijkse BLV-jaarvergadering plaats. Henk bouw treedt af, Monique Gosgens
is uit De Glind vertrokken en Herman stopt ook, maar is nog wel beschikbaar voor
ondersteuning zolang er geen invulling is van de opengevallen plaatsen.
Kees van der Werf is kandidaat voorzitter. Hij kan aan het eind van dit jaar de functie gaan
vervullen. Alleen Myra, Ferdinand en Veronique blijven aan in het bestuur BLV.
Kees vervult een krachtige ambassadeursrol voor De Glind. BLV hoopt dat met de
kandidatuur van Kees ook anderen zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie BLV.
De BLV is gesprekspartner voor de Gemeente,fijn dat Kees voorzitter wil worden, hij is een
uitstekende gesprekspartner.
De komst van Kees is een mooi punt om de positie van de BLV in het dorp goed te
organiseren.
 9 juni a.s. vindt het eerstvolgende WPF plaats. Iedereen is hier welkom.
Zorgpartijen
Rudolphstichting (Janneke)
 Rudolphstichting heeft een factuur ontvangen voor 10% van de kosten van het kunstgrasveld.
Hierover is onduidelijk gecommuniceerd, dit moet in de toekomst echt anders,
 Een aanvraag ontvangen om toestemming te geven om een ruiterpad door het dorp aan te
mogen leggen. Wat vinden de GOPdeelnemers hiervan?
Na een uitgebreide discussie is het GOP van mening dat voor het algemeen belang van De
Glind een ruiterpad niet wenselijk is; er is bij de GOPdeelnemers geen draagvlak voor.
 Klein Moorst 15 is aangekocht door de Rudolphstichting.



Intermetzo (Marc)
Per 1 april vindt er geen activiteitenaanbod vrije tijd door Intermetzo meer plaats. Van 1 april
tot de zomer wordt Jetteke gedetacheerd bij de Rudolphstichting. De Rudolphstichting wordt
e
de regiehouder voor het domein Vrije Tijd (VT, 3 milieu).Doelstelling: VT-aanbod
dorpsgericht opzetten. Een jonge ondernemer, Jordy Rave, gaat activiteiten voor bedrijven
van buiten De Glind coördineren. De komende maanden wordt er bekeken wat er is in De
Glind en wat er nog bij moet om een goed VT-aanbod neer te zetten in De Glind.
Amigo: is een Maatjes project die jongeren in hen vrijetijdsbesteding kunnen bijstaan.
Sportimpuls: Intermetzo draagt 1/3 bij, de Rudolphstichting 2/3.
Plannen rond de zomer klaar. Financiering deels door sponsorwerving.



Fenneke Jansen heeft notitie geschreven over De kracht van het gewone dorpsleven. Dit
wordt volgende week aan diverse groepen gepresenteerd en besproken.
e
De ontwikkeling van het 3 domein (VT) is voorwaarde voor de zorg (domein 1) in De Glind.
Een alternatief plan voor ontwikkelingen tav de VT-activiteiten heeft lang op zich laten
wachten. De laatste maanden is er opnieuw initiatief genomen om concrete stappen te zetten
voor korte termijn (tot aan de zomer) en voor langere termijn.
Er is een nieuw denken tav VT: een regulier aanbod bieden en zo nodig voor het specifieke
kind aangepast aanbod. De Gemeente steunt deze zienswijze en het plan.
VT is geen dumpmogelijkheid voor jongeren, maar hoort bij het wonen in dit dorp. Een
bijkomend voordeel van goede VTactiviteiten: minder hangjongeren en overlast.






Donnerschool (Jacques)
Goede hoop dat het sociale plan niet uitgevoerd hoeft te worden.
Passend onderwijs: toestroom van leerlingen neemt toe. Opgenomen kinderen door
Intermetzo veranderen: meer leerlingen voor Donnerschool.
Per saldo zullen we ruimtegebrek krijgen in de school.
Tevens druk met de ontwikkeling van de school: nauwe samenwerking met Meerwaarde.
Diplomagericht onderwijs.

Dorpscontactpersoon (Jetteke)

Werkzaamheden op dit moment:
 Initiatief 4-daagse
 Dorpsbreed overleg over VT
 Koningsdag
 Combinatiefuncionaris (Freeruning en Nationale Buitenspeeldag)
 Glindpop 2016
 Boekenmarkt
 Jongeren betrekken bij glind.nl….
 …
Dit zijn (deels nog) initiatieven die onderzocht worden op hun haalbaarheid.

Volgend GOP overleg: vrijdag 12 juni 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.

