Sociaal Jaarverslag 2015
Algemeen
Het bestuur was in 2015 als volgt samengesteld:
Kees van der Werf
voorzitter (vanaf oktober 2015)
Herman Huissteden
penningmeester
Kees Elzinga
secretaris vanaf april 2015
Ferdinand Noorlander
algemeen bestuurslid
Myra Steens
algemeen bestuurslid
Veronique van Oevelen
algemeen bestuurslid
Arie Blom
algemeen aspirant bestuurslid ( informeel actief vanaf april 2015)
Harry Reddering algemeen aspirant bestuurslid( informeel actief vanaf april 2015)
Kees Franke
aspirant penningmeester m.i.v. Januari 2016
Henk Bouw heeft aAfscheid genomen als algemeen bestuurslid ( april 2015)
Belangenvereniging actief
 Het bestuur heeft vier keer een Wijkplatformbijeenkomst georganiseerd en aansluitend een
bestuursvergadering gehouden. Er is één algemene ledenvergadering gehouden. Vanaf december
2015 is er een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en
een algemeen bestuurslid.
 Deelname aan het Gezamenlijk Overleg Platform [GOP] 4 x
 Het bestuur was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van B & W van Barneveld.
 Bestemmen van gereserveerde gelden van het Kunstgrasveld
 Duurzaamheid, overleg BLV met wethouder E. Fokkema en Werner van Katwijk
Leden van de BLV en/of bestuur van de BLV hebben meegewerkt aan:
 Organisatie/ coördinatie van de 4 mei herdenking;
 Verhalenpalen langs het klompenpad
 Enquête inzake de buurtbus.
 Beheerder van de website www.glind.nl
 Sparcard , Spar Achterveld
 Deelname aan Regiegroep Fondsenwerving
 Dorpscontact persoon: financiering, verslaglegging en verlenging
 Kerstavondpad
 Kerstboom + verlichting
 St Sint-Nicolaas
 Sportimpuls
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Wijkplatform
De Belangenvereniging organiseert ook de wijkplatformavonden. Het Wijkplatform is een openbaar
overleg waarin bewoners en organisaties in De Glind, de politie en de gemeente Barneveld met elkaar
kunnen bespreken wat hen bezighoudt. Het wijkplatform is 4 keer bij elkaar geweest.
Afgelopen jaar heeft Jetteke Keuken vanuit vragen en opmerkingen van bewoners diverse
onderwerpen bij het platform op de agenda gezet, daarbij vaak ook ondersteund door de aanwezigheid
van deze bewoners/organisaties. Ook meerdere zorgpartijen schoven aan. De avonden verliepen dan
ook zeker goed bezocht en een stuk dynamischer dan voorheen.
Onderwerpen die aan de orde zijn o.a. geweest:
 facelift entreeborden De Glind ( aanvraag Wijkbudget)
 Nieuwe coördinator veiligheidsbeleid Mario Hoogerheide
 Spiegel Schoonderbekerweg
 Duurzaamheid
 Snelheidsmeting Postweg
 Valeitrailpad
 Overlast, vernielingen van jeugd o.a. bij trapveldje
 Riolering Rudolphlaan
 Whatsapp groep
 Nationale Buitenspeeldag
 Landelijke Opschoondag
 Spel activiteiten Be Active
 Kerstboom en verlichting
 Opslag en gebruik/uitleen dorpsmaterialen
 Sponsoring website door ondernemers
Transitieverhaal Jeugdzorg en De Glind
Hoewel de Belangenvereniging geen rol speelt in de reorganisatie van de Jeugdzorg en het feit dat de
financiering nu bij de gemeente is ondergebracht worden de ontwikkelingen op dit terrein wel
nauwlettend gevolgd. De besluiten van de diverse zorgaanbieders hebben rechtstreekse gevolgen voor
de samenstelling van dit dorp en de activiteiten die worden ondernomen. Vooral het afstoten van de
sport-en spel voorziening door Intermetzo bleek een ernstige ingreep in de organisatie van de
vrijetijdsbesteding in de Glind. Voor zover mogelijk heeft de Belangenvereniging haar medewerking
verleend aan nieuwe initiatieven op dit gebied en heeft zij haar steun verleend aan de activiteiten die
de Rudolphstichting ontplooide. De Belangenvereniging zal de ontwikkelingen ook blijven volgen.
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Dorpscontactpersoon project “Samen leven in De Glind”
Ook in 2015 heeft de DCP Jetteke Keuken ( 12 uur per week) haar bijdrage kunnen leveren binnen tal
van projecten. Elk kwartaal is in overleg met een afvaardiging vanuit de BLV, kwartaalrapportage en een
uren verantwoording en een gemaakt. Deze documenten waarin redelijk op de detail beschreven
wordt laten zien hoe elk evenement is opgepakt en waarin dit heeft geresulteerd. De verantwoording
van het DCP-project is op verzoek ter inzage.
Werkgroepen
Naar aanleiding van de in 2010 geschreven ‘Toekomstvisie De Glind naar 2020’ zijn binnen het bestuur
werkgroepen actief. Daarnaast is een aparte werkgroep actief geweest voor een nieuwe website.
Hieronder vertellen de diverse werkgroepen over hun activiteiten in 2015.

van de Werkgroep ‘Woningbouw’


Op de twee bouwkavels aan de Ringlaan ( voorheen Hoeve de Knip) is inmiddels een woning
met schuur gerealiseerd. Voor de andere kavel liggen de plannen bij de gemeente Leusden.
( dit ondanks het gevoel dat de locatie in De Glind ligt)



Op het terrein van de voormalige Besselaarschool is inmiddels een woningblok van 3 woningen
gebouwd. Het zijn een zestal grondgebonden woningen in een tweetal blokjes van drie. De
twee middelste woningen zijn zogenaamde sociale koopwoningen. De verwachting is dat in
2016 ook nog gestart zal worden met het tweede blok van drie huizen.



Op de Schoonderbekerweg stonden een tweetal bouwkavels nabij nummer 19, te koop. Voor
de kavel Schoonderbekerweg 23 is inmiddels een vergunning verleend.

 Werkgroep ‘GOP’ (Gezamenlijk Overleg Platvorm)
Een belangrijke uitkomst van het visietraject dat is vastgelegd in het visiedocument
'Toekomstvisie De Glind naar 2020’ is dat er een overlegplatform ingesteld moest worden om
een periodiek overleg vorm te geven tussen de bewoners en de ondernemers (zorgpartijen en
organisaties) De verslagen van dit vier keer per jaar gehouden overleg zijn terug te vinden op
de website www.glind.nl.
 Werkgroep website
De website draait inmiddels goed. Het is een site waar iedereen is uitgenodigd zijn/haar
bijdrage aan te leveren via de webformulieren op de site. Het is een site voor en door de eigen
bewoners! Met een enthousiast redactieteam houdt men de website up to date . Iedere
maand werd ook een bulletin uitgegeven met nieuws en activiteiten. Deze Glindse Bazuin werd
ook per mail verspreid. De kosten voor beheer en onderhoud van de website zijn voor
rekening van de BLV.
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