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Jaar 2019 

Periode Januari - december 

 
BESTUUR 
 
Per 31 december 2018 is het voltallige Dorpsraad Glanerbrug bestuur afgetreden. In november 
2018 hebben twee mensen zich gemeld om de Dorpsraad Glanerbrug voort te zetten. Met het 
doel om op zeer korte termijn een nieuw bestuur te vormen met nieuwe mensen. 
Eind januari 2019 hebben 6 mensen zitting genomen in de nieuwe Dorpsraad Glanerbrug en zijn 
de functie en taken verdeeld.  
 

Bestuursleden Functie 

Ger Beernink 
Germaine Hering 
Herman Koers 
Lorette Bosch 
Coen Nijhuis 
Ronnie Dokter 

Voorzitter / ad interim Penningmeester 
Secretaris 
Algemeen Bestuurslid 
Algemeen Bestuurslid 
Algemeen Bestuurslid 
Algemeen Bestuurslid 

 
Helaas was het niet mogelijk een nieuwe penningmeester te vinden. De voorzitter heeft deze taak 
dan ook ad interim uitgevoerd. 
Hierdoor bestond het dagelijks bestuur uit twee mensen. Conform Statuten moeten dit drie 
mensen zijn; voorzitter, penningmeester, secretaris.  
Voor 2019 heeft dit niet tot problemen geleid. Echter is zo’n dagelijks bestuur niet wenselijk.  
 
 
VERGADERINGEN 
 
Heel 2019 
 
In 2019 heeft het bestuur diverse vergadering gehouden.  
Hieronder staan aantal en data vermeld. 
 

Vergadering Aantal Gehouden op 

Bestuursvergadering 10 16 januari, 5 februari, 19 maart, 16 april, 28 mei, 
16 juli, 3 september, 8 oktober, 21 november,  
17 december  

Openbare Dorpsraad vergadering 5 28 februari, 9 mei, 27 juni, 26 september,  
28 november 

 

 
In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een bestuursvergadering minimaal 10 keer per 
jaar moet plaatsvinden. Voor de Openbare Dorpsraad vergadering geldt dat deze 5 keer per jaar 
moet worden gehouden. 
Conform het Huishoudelijk Reglement hebben we dit jaar gehandeld. 
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Openbare Vergaderingen 
 
Conform Huishoudelijk Reglement zijn er 5 Openbare Dorpsraad Vergaderingen gehouden. 
Deze vonden plaats in vergaderzaal ’t Droste van de Liberein aan de Pater ter Winkelstraat 3 in 
Glanerbrug.  
Ons is eenmalige gevraagd op een andere locatie in het pand te vergaderen. 
 

Openbare Dorpsraad vergadering Aantal Duur 

28 februari 5 bestuursleden,10 overige Van 20:00 uur tot 21:05 uur 

9 mei 6 bestuursleden, 9 overige Van 20:00 uur tot 21:45 uur 

27 juni 4 bestuursleden, 4 overige Van 20:00 uur tot 21:15 uur 

26 september 2 bestuursleden, 3 overige Van 20:00 uur tot 21:00 uur 

28 november 4 bestuursleden, 4 overige Van 19:30 uur tot 21:15 uur 

Overige is een ruim begrip maar staat voor een ieder die geen deel uit maakt van de Dorpsraad. Dit kunnen onder 
anderen commissie leden, inwoners, lokale politici, ambtenaren, pers, geïnteresseerden, belanghebbenden zijn. 

 
Tijdens een bestuursvergadering is besloten de aanvangstijd van 20:00 uur naar 19:30 uur te 
verplaatsen in de hoop hiermee meer mensen naar de Openbare Vergaderingen te krijgen. 
 
 
INLOOP-UUR 
 
Een nieuw bestuur betekend nieuwe ideeën, inzichten maar ook inzet mogelijkheden. 
De meeste bestuursleden werken overdag en kunnen niet zo maar vrij nemen voor hun 
vrijwilligerswerk. 
Voor de meeste bewoners van Glanerbrug geldt ook dat zij overdag met andere zaken bezig zijn.  
Vandaar dat het bestuur in januari gekozen heeft om de twee weken een inloop-uur te houden op 
donderdag avond. 
Helaas zijn tot de meivakantie 3 mensen met een vraag bij het inloop-uur geweest. 
Van de meivakantie tot de zomervakantie is er een vierwekelijks inloop-uur geweest. Hier zijn 
helemaal geen mensen voor geweest. 
Tijdens de bestuursvergadering van 16 juli is dan ook besloten geen inloop-uur meer te houden. 
Bewoners die een vraag hebben kunnen deze per e-mail stellen of tijdens een Openbare 
Vergadering inbrengen. 
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COMMISSIES 
 
WIJKBUDGET COMMISSIE 
 
De Dorpsraad Glanerbrug kan en mag zich door commissies laten adviseren / vertegenwoordigen. 
In 2019 heeft alleen de Wijkbudget Commissie Glanerbrug (jij-maakt-de-buurt) het bestuur 
ondersteund. 
 
 
GEMEENTELIJKE COMMISSIES 
 
Vanuit de gemeente zijn er twee commissies waar leden van de Dorpsraad Glanerbrug in zitten. 

• Advies Commissie Wijk Organen (ACWO) 
 Deze commissie is dit jaar 2 keer bij elkaar geweest. 
 In 2020 zal bekeken worden of de opzet / voortgang van deze commissie door gaat. 

• Initiatief Kracht 
  Organiseert men een activiteit of evenement dat de dorpsgrenzen overschrijdt dan 
  kan men een beroep doen op deze gemeentelijke subsidie pot. Aan deze subsidiepot 
  zijn wel duidelijke eisen vastgesteld. 
 
 
STADSDEEL COMMISSIE OOST 
 
Bij alle Stadsdeel Commissie Oost vergaderingen is een bestuurslid van de Dorpsraad Glanerbrug 
aanwezig geweest. De Dorpsraad Glanerbrug heeft tijdens deze bijeenkomsten geen vragen 
ingebracht. 
 
 
VRAGEN 
 
Dit jaar heeft de Dorpsraad Glanerbrug een aantal vragen binnen gekregen. 
Sommigen zijn direct beantwoord. Voor anderen moest eerst contact worden gelegd met derden. 
Enkele vragen / zaken hebben we voorgelegd aan Gemeentelijke organen; 

• de Burgemeester en Wethouders  

• Raadsleden 

• Stadsdeel Commissie Oost leden 
 
Belangrijke zaken die de Dorpsraad namens de Glanerbruggers heeft aangekaart zijn; 

• De WOZ verhoging voor verenigingen ➔  
 gevolg zal zijn dat contributie verhoogd moet worden wat de onderkant van de 
 samenleving geen goed doet 

• Zwembad de Brug heropenen ➔ 
 Het zwembad is gesloten en maakt geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke 
 zwembad visie (zwembad water). We hebben de vraag gesteld of de Brug weer 
 opgenomen kan worden in de visie / het zwembad water. 
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BIJEENKOMSTEN 
 
Dit jaar heeft de Dorpsraad Glanerbrug een bijeenkomsten gepland; 

• Benen op tafel 
 Deze bijeenkomst was met Stadsdeel Commissie Oost leden om elkaar te leren 
 kennen en aan te horen hoe iedereen zich verbonden voelt met Glanerbrug 

• Ouderen 
 In plaatst van te praten over ouderen heeft de Dorpsraad gemeend de ouderen te 
 vragen wat ze vinden, ervaren, voelen, zoeken, missen, anders willen, in en rondom 
 Glanerbrug 

 
De gemeente heeft ook een aantal bijeenkomsten gepland; 

• Eenzaamheid 
 Bestrijden van eenzaamheid staat bij de gemeente hoog op de agenda. Ook de 
 Dorpsraad Glanerbrug trekt zich deze problematiek aan en is dit jaar bij 2 
 bijeenkomsten aangeschoven.  

• Oikos 
 De gehele zomer periode is er overlast geweest in en rond om de speeltuin in het 
 Oikos. De Dorpsraad Glanerbrug is deze bijeenkomst aangeschoven. 

• SES Speeltuinen 
 In Glanerbrug hebben we een SES Speeltuin. De gemeente en de directie van SES 
 hebben informatie over de voortgang van de speeltuin opgehaald. 

• Veiligheidsoverleg 
 Dit jaar is er twee keer een veiligheidsoverleg geweest. Hier zijn diverse 
 problematieken die spelen in Glanerbrug besproken. 

• Gronausestraat 
 Sinds enkele jaren wordt de vraag gesteld hoe veilig is de Gronausestraat.  
 Een participatie werkgroep heeft hierin het voortouw genomen. 

 
 
LANGE TERMIJN VISIE 
 
Het bestuur van de Dorpsraad Glanerbrug heeft besloten een opzet te maken met een lange 
termijn visie. Deze visie overstijgt enkele raadsperiodes waardoor er een lange termijn doel 
kenbaar is. We zullen Glanerbrug voor de toekomst moeten voorbereiden. 
Telkens afhankelijk zijn van Raadsplannen of verkiezingsbeloftes is niet handig. 
Als Glanerbruggers kunnen we zelf aangeven waar onze kracht zit en waar we over 10 jaar willen 
staan. 
 
Een aantal belanghebbenden hebben zich verenigd om samen het maken van het visie document 
van de lange termijn visie financieel mogelijk te maken. 
 
De lange termijn visie zal bij de bewoners van Glanerbrug en de gemeente Enschede te 
herkennen zijn aan de naam: Glanerbrug Wonen-Werken-Sport 2030 (afgekort WWS2030). 
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2019 
 
Dit jaar was een mooi en bijzonder jaar. 
Met een compleet nieuw bestuur alle facetten van Glanerbrug ontdekken en proberen met zorg en 
vlijt zaken op te pakken. 
 
Vooraf wetende dat bepaalde zaken niet een-twee-drie opgelost kunnen worden (daar men 
afhankelijk is van regels, afspraken, denkbeelden, financiën en overige zaken) is er ondanks de 
onwetendheid van het nieuwe bestuur flink gebouwd aan vertrouwen, inhoud en kennis. 
Deze eigenschappen hopen we de komende jaren in te blijven zetten. 
 
Geheel onverwachts heeft de voorzitter van de Dorpsraad Glanerbrug vlak voor de kerstdagen 
laten weten zijn functie neer te leggen. 
Dit is meer dan jammer maar zeker te begrijpen daar het voorzitterschap best tijdrovend is. 
 
Door zittenblijvende bestuursleden wordt op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter en 
penningmeester. Hiervoor worden vacatures opgesteld en begin 2020 verspreid.  
 
 
DOELEN VOOR 2020 
 
Het bestuur heeft een aantal aandachtspunten voor 2020; 

• Vinden en installeren van een nieuwe voorzitter 

• Installeren van een nieuwe penningmeester 

• De Dorpsraad Glanerbrug meer onder de aandacht van Glanerbruggers brengen 

• Meer bezoekers trekken naar de Openbare Dorpsraad vergaderingen 

• Stichting Dorpsraad Glanerbrug meer fundament / structuur geven met documenten 
(leidraden) 

• Duidelijk en open communiceren met en naar burgers  

• Vragen en problemen volgens de kwaliteitsregel Plan-Do-Check-Act sturen / begeleiden 

• Maandelijks contact onderhouden door middel van geplande bijeenkomsten met de 
Stadsdeelmanager / regisseur  


