Sociaal Jaarverslag 2014
Algemeen
Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:
Veronique van Oevelen
secretaris (vanaf september)
Herman van Huissteden
penningmeester
Henk Bouw
algemeen bestuurslid
Monique Gösgens
algemeen bestuurslid
Ferdinand Noorlander
algemeen bestuurslid
Myra Steens
algemeen bestuurslid
Het gehele jaar zijn er vacatures geweest voor de functie van voorzitter en ambtelijk
secretaris, alsmede een algemeen bestuurslid. Verschillende malen zijn er oproepen geweest
op Glind.nl en zijn er bewoners informeel benaderd. Het heeft echter niet tot concrete
aanmeldingen geleid. Wel is, door de contacten van Jetteke Keuken, de vacature van een
secretaris ingevuld door Veronique van Oevelen die in 2014 is het dorp is komen wonen.
Monique Gösgens heeft door haar vertrek naar Barneveld afscheid genomen als bestuurslid
van de Belangen vereniging De Glind. Wij danken haar voor haar betrokkenheid voor het dorp
gedurende al die jaren dat zij zich heeft ingezet..
Het bestuur heeft vier keer een bestuursvergadering en Wijkplatformbijeenkomst gehouden en
een algemene ledenvergadering.
Afgevaardigden van het bestuur hebben deelgenomen aan Stuurgroep WPF-overleggen van
de gemeente. Ook waren wij erbij tijdens het werkbezoek van het nieuwe college B&W als
kennismakingsbezoek aan De Glind
Ook heeft een afvaardiging van het bestuur, samen met een afvaardiging van de zorgpartijen
en agrariërs, deelgenomen aan het Gezamenlijk Overleg Platform. Dit overleg heeft drie keer
plaatsgevonden. Verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op www.glind.nl.
Leden van het bestuur hebben meegewerkt aan:
- de 4 mei herdenking;
- de Glindse Winterfoor;
- aanvragen Buurtbudget
Door de Rudolphstichting is een Regiegroep fondsenwerving opgezet waarin de meeste
organisaties van het dorp in vertegenwoordigt zijn. Doel is om te kijken op welke wijze en
waarvoor fondsenwerving kan worden afgestemd en gecoördineerd. Vanuit het bestuur heeft
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Herman van Huissteden aan dit overleg deelgenomen. Het is de bedoeling dat in 2015 hieruit
voorstellen worden gedaan aan de betrokken partijen.

Toekomst van de jeugdzorg en De Glind
In 2013 is er veel tijd geïnvesteerd in overleg over de toekomst van de jeugdzorg in relatie tot
de Glind. Deze discussie heeft zich voor 2014 verlegd naar de zorginstellingen nadat in een
ledenvergadering in november 2013 is herbevestigd dat de inwoners staan achter De Glind als
jeugddorp. Vanuit het bestuur zag men ook geen actieve rol meer in verband met de
vacatures die er zijn in het bestuur.

Project “Samen leven in De Glind”
In samenwerking met de Rudolpstichting is in 2013 dit project opgezet met als doel:
 Het initiëren van nieuwe activiteiten die op elkaar zijn afgestemd
 Versterken van het zelf organiserend vermogen van bewoners
 Initiëren en vernieuwen van communicatie middelen ten behoeve van verbinding en
leefbaarheid in het dorp.
Om dit te realiseren is per 1 maart 2014 2013 Jetteke Keuken als dorpscontactpersoon
aangesteld die voor twee jaar als aanjager en gangmaker kan gaan functioneren.
Voor dit project is in 2013 voor twee jaar subsidie verleend door de Provincie Gelderland,
Oranjefonds en de Rudolphstichting. Ook zal de Belangenvereniging hieraan bijdragen.
Vanuit de Belangenvereniging houden Myra Steens en Herman van Huissteden periodiek
overleg met Jetteke.
Gedurende de eerste maanden heeft Jetteke vooral gewerkt aan een Plan van Aanpak met
daarin haar uitwerking van het project, de aanpak en de planning. Dit Plan van Aanpak is in
mei besproken met een brede groep geïnteresseerden zoals de kerk, Glindster, Donnerschool
en Rudolphstichting.
Een aantal activiteiten die Jetteke inmiddels heeft ondernomen zijn:
 Organisatie/ondersteuning in activiteiten (Actie Sherlock Holmes, Baravonden,
Spelletjesavonden, Bootcamp)
 Adressenbestand van de inwoners
 Maken draaiboek voor activiteiten
 Huiskamerbijeenkomsten (6 stuks)
 Welkom organiseren voor nieuwkomers i.s.m. Rudolphstichting en kerk
 Contacten combifunctionaris die nu activiteiten organiseert in De Glind
 Mogelijkheden onderzoeken voor een jongerenpanel
 En nog veel meer
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Wijkplatform
De Belangenvereniging organiseert ook de wijkplatformavonden. Het Wijkplatform is een
openbaar overleg waarin bewoners uit 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 ook zaken
in het platform op de agenda gezet, daarbij vaak ook ondersteund door de aanwezigheid van
deze bewoners. De avonden verliepen dan ook zeker dynamischer dan in het verleden
waardoor de betrokkenheid van een ieder hierbij vergroot is.
Aan de orde zijn o.a. geweest:
 Asfaltering Schoonderbekerweg
 rol Woningstichting in De Glind
 aanleg pannaveldje
 riolering in De Glind
 verkeersveiligheid en verkeer remmende maatregelen
 openbaar vervoer (buurtbus)
 brief omtrent snelheid binnen de Glind
 Spar SpaarCard aktie (verspreiding kaarten en communicatie)

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 2013.



Werkgroep ‘Woningbouw’

Locatie Besselaarschool
Er is een wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd; loskoppelen woningbouw op terrein
Besselaarschool en het stopzetten van de ontwikkeling van het kunstgrasveld.
Er heeft vervolgens op 9 april 2014 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de
Glindster; ter inzagelegging van het voorontwerp van het bestemmingsplan.
Op 30 september is in de raadsvergadering het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld.
Op 14 oktober hebben Bouwbedrijf Hardeman en Westeneng Makelaars een
informatieavond gehouden in de Glindster waar begonnen is met de verkoop van de zes
woningen, vier hoekwoningen en twee (sociale) middenwoningen. Inmiddels zijn er drie
woningen verkocht.
De verkoop loopt nog niet hard, maar de verwachting is dat er gebouwd gaat worden wanneer
er vier woningen verkocht zijn.
Op het ogenblik staan er nabij Schoonderbekerweg 19 nog twee bouwkavels te koop en op de
Ringlaan 20, voorheen Hoeve de Knip, staat nog één bouwkavel te koop en wordt er
momenteel één gebouwd.
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Werkgroep ‘GOP’ (Gezamenlijk Overleg Platform)

Het GOP (gezamenlijk overleg platform) is opgericht na het opstellen van de dorpsvisie.
Er is dit jaar gesproken over de toekomst van het GOP, onder andere welke personen of
organisaties nog zouden kunnen deelnemen in het GOP. Er is nu afgesproken dat de
dorpscontactpersoon zal deelnemen aan het GOP. De toekomst van het GOP hangt ook af
van de personele bezetting van de Belangenvereniging.
Door de agrariërs is aandacht geschonken aan de vrijwillige ruilverkaveling in de omgeving
van De Glind, deze is nog niet afgerond.
Vanuit de zorgondernemers werd er gewezen op de zorgen over de transitie in de jeugdzorg,
Het is niet in te schatten wat de gevolgen zijn voor personeel en bezetting in de Glind.
Hierbij zal 2015 een overgangsjaar zijn.
Er zullen waarschijnlijk meer lang verblijf kinderen in De Glind opgevangen worden, waarbij
ook nog groei in aantal mogelijk is. Voor de Donnerschool is ook nog onzeker hoeveel
kinderen er onderwijs zullen gaan volgen.
Huidige bezetting van het GOP:
Marc Vrugt (intermetzo)
Janneke Kuipers (rudolphstichting)
Jacques Gordijn (donnerschool)
Arie Blom (agrarier)
Arjan Gerritsen (agrarier)
Herman Huissteden (belangenvereniging)
Henk Bouw (belangenvereniging)
Jetteke Keuken (dorpscontactpersoon)
Bernadette van Vliet (secretaris)



Werkgroep website

Vanaf 1 maart 2014 is de site www.glind.nl in de lucht. De Belangenvereniging De Glind
heeft inmiddels het beheer overgedragen gekregen van de Rudolphstichting. Deze heeft de
site financieel ook mogelijk gemaakt. De jaarlijkse kosten van onderhoud is voor rekening van
de BLV. 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! Het redactieteam
bestaat uit 4 personen. Dit team is na een jaar nog steeds bijeen en enthousiast bezig.
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De site wordt goed bezocht en biedt naast de bestaande whatsapp groepen in het dorp een
mooie aanvulling in de communicatie. Er is een promotietour geweest waarin visitekaartje,
flyer en kleurplaten zijn verspreid.
De Glindse Bazuin (de nieuwsbrief) in zijn nieuwe jasje verschijnt nog steeds maandelijks.
Deze wordt door de redactie samengesteld uit nieuws- en agendaberichten.
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