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Datum 28 november 2019 

Locatie Liberein, Pater ten Winkelstraat 3 

Zaal ‘t Drost 

Tijdstip 19:30 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, Een inwoner uit Glanerbrug, Drie 
politieke partijen  
 

Afwezig met kennisgeving 

Een bestuurslid, Pers, Wijkbeheer, 
Stadsdeelmanager, Wijkbudget Commissie, 
Raadsleden 
 

 

Agenda 
punt 

Onderwerp 

1. Welkom 
 De vergadervoorzitter heet om iets na 19:30 uur iedereen welkom. 

2. Mededelingen 

 De voorzitter van de Dorpsraad Glanerbrug zal iets later in de vergadering 
aanschuiven. Vandaar deze vergadering een vergadervoorzitter. 
 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 

3. Notulen vorige vergadering 

 De concept notulen van de openbare vergadering van 26 september zijn digitaal aan 
de aanwezigen verstrekt. Tevens staan ze op de website van de Dorpsraad. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Een van de aanwezigen vraagt of hij de eerst volgende keer ook in de maillijst 
opgenomen kan worden. 
 

4. Inkomend / uitgaand 

 Er is geen post ontvangen of verstuurd welke betrekking hebben op deze 
vergadering 
 

5. Zwembad en Zwembadvisie 

 Kort wordt aangegeven wat de plannen van de Dorpsraad zijn ten aanzien van het 
zwembad. 
Duidelijk wordt dat in alle huidige gesprekken en debatten rondom de Enschedese 
zwembadvisie het zwembad de Brug niet besproken wordt dan wel voorbij komt. 
 
In de afgelopen maanden zijn er brieven verstuurd vanuit de Dorpsraad naar het 
College en de raad. Deze schijnt niet bij de raadsleden te zijn gekomen. Met de 
aanwezige raadsleden wordt in dit overleg informatie uitgewisseld. 
 
 
 



 

OPENBARE VERGADERING 
DORPSRAAD GLANERBRUG 
NOTULEN 

Opgesteld door: 
Secretaris 
Pagina 2 van 3 

Stichting Dorpsraad Glanerbrug  

 

Er wordt door de raadsleden medegedeeld dat momenteel alle scenario’s over het 
zwembadwater in Enschede bekeken worden dan wel geïnventariseerd ➔ Dit zal 
eerst worden uitgewerkt. Waarna het ontwerp van een nieuwe zwembadvisie in 
2020 weer geagendeerd wordt.  
 
De Dorpsraad Glanerbrug geeft aan dat een commerciële partij serieuze interesse 
heeft in de exploitatie van zwembad de Brug als ook de andere zwembaden in 
Enschede.  
Primair uitgangspunt voor de Dorpsraad is een heropening van het zwembad 
Glanerbrug, maar denkt ook mee in een gemeente brede oplossing voor het 
openhouden van zwembaden. Met name een “ontzorging” van de gemeente waarin 
een budgetneutrale exploitatie en een afgemeten formatie deel van uitmaken zijn 
hierin meegenomen. De dorpsraad is er allereerst voor Glanerbrug maar is ook van 
mening dat zij gemeente overschrijdend moet (kunnen) denken. 
 
De Dorpsraad wordt gevraagd nogmaals een brief aan het college en raad te sturen 
met de eerder aangegeven argumenten, waarna het geagendeerd kan worden bij de 
eerstvolgende vergadering Stadsdeel Commissie Oost. 
 

6. Overlast jeugd en de aanpak daarvan 

 Er heeft een Veiligheidsoverleg plaats gevonden over de Jeugd overlast die 
momenteel in Glanerbrug is. 
Daaruit voortgekomen is een buurtbijeenkomst georganiseerd waar ongeveer 40 
mensen uit de Oikos, gemeente, politie, Alifa en de Dorpsraad aanwezig waren. 
Buurtbewoners konden hun ei kwijt. Het was een zeer constructieve bijeenkomst. Er 
zijn die avond ook toezeggingen gedaan. 
Ambtelijk wordt nu uitgezocht of bepaalde toezeggingen, zoals cameratoezicht, 
juridisch haalbaar zijn of welke traject hiervoor gelopen moet worden. 
Jongerenwerk gaat proberen haar steentje bij te dragen om jongeren te helpen met 
invulling van hun tijd. 
 

7. Glanerbrug Wonen-Werken-Sport 2030 
 Glanerbrug Wonen-Werken-Sport 2030 krijgt steeds meer duidelijkheid. 

 
Alle partijen (o.a. Ondernemers-bedrijven / GO / Sportverenigingen / Verkeer-
Gronausestraat/ Ouderen-welzijn/ ) binnen Glanerbrug zijn unaniem van mening dat 
de nu ontwikkelde visie het totaal plaatje is voor Glanerbrug en waar op ingezet 
moet worden. 
Dit vanuit de 10-jaren visie die nu veel duiding geeft over waar Glanerbrug over 10 
jaar moet staan.  
Aan het begin van 2019 was de dorpsraad nog helemaal niet met deze opzet bezig. 
Het nieuwe bestuur moest zich eerst inlezen in veel zaken die spelen in Glanerbrug. 
Door alle contacten, gesprekken e.d. is duidelijk geworden dat er een lange termijn 
visie moest komen waarin Glanerbrug met alle aspecten Wonen Werken en Sport 
beschreven moest worden. Tijdens deze vergadering worden alle aspecten kort 
belicht. 
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Nu met alle informatie voorhanden vragen alle deelnemende partijen en organisaties 
zich af of de geplande nieuwbouw van de brandweerkazerne (aan de 
Heidevlinder…naast de tennisbaan) wel een juiste locatie is. De huidige dorpsraad 
zelf beaamt dat er tot nu toe zaken gelopen zijn zoals gelopen, maar geeft aan dat 
daar waar er nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden, dit een knelpunt kan zijn voor 
een ontwikkeling van een sportterrein waar naast de momentele verenigingen al 
gebruik van maken, ook de ijsclub gebruik van zou willen maken met een multibaan 
voor schaatsen-skeeleren en atletiek.  
 
Alle boven genoemde partijen ondersteunen zeker het plan voor nieuwbouw 
brandweerkazerne. Maar gezien het feit dat het al zolang duurt (minimaal 15 jaar) 
om een nieuwe kazerne te bouwen is er de vraag of een paar maanden meer tijd te 
nemen en duidelijk te krijgen wat werkbaar is, niet zinvol zou zijn. In het overleg 
komen opmerkingen over betere verkeersstromen, veiligheid en een gebouw voor 
multi-gebruik.  
 

8. Gemeente Enschede 

8A Stadsdeel management 

8B Stadsdeel beheer  

 Er kon vanavond niemand van de gemeente aanwezig zijn  

9. Commissies 

 Er is niemand van de wijkbudget commissie Glanerbrug aanwezig. 
Zij hebben de secretaris van informatie voorzien en deze wordt gedeeld. 
 
*Aanvraag Speeltuin Oikos loopt en gaat over naar het volgende jaar 
*Oikos heeft een eigen AED gekregen en deze hangt aan de Kassandralaan 
*Laatste geld is gebruikt voor kleine aanvragen zoals kerstbomen en kerstverlichting 
van straten in Glanerbrug 
 
De Jij-Maakt-de-Buurt subsidiepot 2019 voor Glanerbrug is nu dan ook leeg 
 

8. Rondvraag 

 De Wijk regisseur van Glanerbrug is niet aanwezig omdat hij onlangs vader is 
geworden. Proficiat. 
 
Een van de aanwezigen wil nog wel een mededeling doen. 
Afgelopen dinsdag is dhr. Hennie Ardesch overleden. Dhr. Ardesch was jarenlang 
binnen de Enschedese politiek actief. Aanstaande zondag zal dhr. Ardesch worden 
herdacht.  
 

 Einde vergadering 21:15 uur. 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


