Verslag van de Dorpsbijeenkomst in de Glind van 16 april 2018
In de avond van 16 april 2018 werd de tweede dorpsbijeenkomst over het maken van een Dorpsplan in de
Glind gehouden. Deze avond was een vervolg op de dorpsbijeenkomst van 29 mei 2017 waarin het maken
van een Dorpsplan werd gelanceerd.
In maanden daarna was er hard gewerkt aan allerlei voorbereidingen zoals fnanciering, medewerking van
diverse organisates en gemeente. Medio januari 2018 werd een Dorpswerkgroep geformeerd die deze
avond heef voorbereid.
Het doel van deze avond was om van Glindse inwoners te weten te komen welke wensen en ideeën er leven
om de Leefaarheid in het dorp de komende ten jaar te realiseren.
Daartoe waren door leden van de Dorpswerkgroep schilderspaneeltjes, verf en kwasten uitgereikt en
konden inwoners ook per email wensen en ideeën insturen.
De inwoners van het dorp hadden vervolgens enkele weken de tjd om hun wensen en ideeën createf vorm
te geven. Een week voor deze bijeenkomst zijn alle paneeltjes ingeleverd en is de inhoud door de mensen
van de Dorpswerkgroep op grote fappen in kaart gebracht.
Dit idee bleek een schot in de roos. Er werden veel schilderwerken ingeleverd, niet alleen op de
aangeleverde paneeltjes, maar ook op grotere doeken. De opbrengst overtrof de verwachtngen.
Ook op de avond zelf bleek er brede belangstelling voor dit gebeuren. Er waren bijna honderd aanwezigen
zodat er voor sommigen geen zitplaats meer was.
De avond werd geopend door Rob Brand als voorziter van de Dorpswerkgroep. Hij heete alle aanwezigen
hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan Joost Oolders, inwoner van de Glind. Joost heef het verdere
programma geleid.
Het Dorpsplan gaat over negen thema’s die met elkaar de Leefaarheid in het dorp vormen. Die thema's
zijn: Wonen, Verkeer en infrastructuur, Onderwijs, Duurzaamheid, Zorg, Agrariërs en inwoners buiten het
centrum, Bedrijven, Sociale Samenhang en Overige onderwerpen.
Na enige uitleg over de bedoeling konden de aanwezigen langs de diverse thema’s lopen en kennis nemen
van de wensen en ideeën, daar aanvullingen op geven en met elkaar discussiëren.
Vervolgens werd een tweede ronde langs alle thema’s gehouden waarbij iedereen zes stckers kreeg om
onderwerpen/ideeën en wensen te bestckeren. Zodoende werd duidelijk welke wensen en ideeën in de
diverse thema’s belangrijk gevonden werden. Tijdens deze rondgang werd opnieuw duidelijk dat er veel
animo was. Bij diverse thema’s werden weer discussies gevoerd.
Hierna volgde een samenvatng van de ervaringen bij de diverse thema’s door leden van de
Dorpswerkgroep.
Al met al kijken we terug op een geslaagde avond waarin met veel animo en enthousiasme door de
inwoners van de Glind de toekomstge Leefaarheid in het dorp werd besproken. Joost Oolders werd door
Rob Brand nog even in het zonnetje gezet. Ieder die dat wilde kon zijn/haar kunstwerk mee terug naar huis
nemen want alles is gefotografeerd en zal over enige tjd op de site van Glind.nl te zien zijn.
De leden van de Dorpswerkgroep gaan nu met elkaar om de tafel om alle voorkeuren, ideeën, wensen en
gedachten in een Dorpsplan te gieten. Daarvan wordt een eerste concept over enkele maanden
gepresenteerd. Dat concept wordt ook aan de bedrijven in de Glind aangeboden ter bespreking. Ook met
de gemeente zal nog overleg plaatsvinden omdat wel binnen de kaders van de gemeentelijke en provinciale
regelgeving moet worden gewerkt. Uiteindelijk mag het defniteve Dorpsplan naar verwachtng medio
januari 2019 worden verwacht.
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