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DORPSPLAN
De Belangenvereniging de Glind nodigt u uit tot deelname aan een
bewonersvergadering over het maken van een nieuw dorpsplan, welke
wordt gehouden op

29 mei 2017 om 20.30 uur in Dorpscentrum de Glindster.
Agenda:
Welkom door Kees v.d. Werf, voorzitter van de Belangenvereniging.
Toelichting over het maken van een Dorpsplan door Heidy Smit
Strategisch adviseur Ruimtelijk Beleid van de Gemeente Barneveld.
Thema’s waarover afspraken moeten worden gemaakt:








Verkeer en infrastructuur
Recreatie
Woningbouw
Zorg- en andere bedrijven
Agrariërs
Duurzaamheid
Onderwijs

Ervaringen uit de praktijk door Froukje Bakker.
Ervaringsdeskundige in het opstellen van het
Dorpsplan Kootwijkerbroek
Gelegenheid tot vragen en discussie
Conclusie en voortgang.
Sluiting
Deze bijeenkomst is voor alle bewoners in de dorpskern de Glind en het
buitengebied. De bewonersvergadering wordt vooraf gegaan door de de
Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging De Glind.
Zie hiervoor pagina 4
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In 2010 is een dorpsplan gemaakt dat dringend vernieuwd en aangevuld
moet worden.
De gemeente Barneveld heeft nu alle bewoners van de Glind gevraagd
om een nieuw dorpsplan te maken waarin voor de komende tien jaar
wordt vastgelegd hoe de leefbaarheid in de Glind er uit gaat zien.
Dat gaat dus over een alle aspecten van het dagelijkse leven zoals u en
ik dat ervaren. Daarom is het van groot belang dat alle inwoners van de
Glind bij dit plan betrokken worden. Voor het gemeentebestuur is het
DORPSPLAN de komende tien jaren uitgangspunt van beleid.
Het maken van een Dorpsplan kost natuurlijk ook geld. De gemeente
Barneveld stelt hiervoor een subsidie beschikbaar naast de eigen bescheiden
middelen van de Belangenvereniging. Verder is een beroep gedaan op het
Oranjefonds en is de Rudolphstichting bereid om het proces te ondersteunen
als er specialistische kennis nodig is. Naar verwachting gaat het hele proces
tot en met de eindrapportage ongeveer een jaar duren.
Toelichting op de thema ‘s:
Voor alle thema’s geldt een belangrijke vraag: hoe moeten deze thema’s in
de komende jaren vorm en inhoud worden gegeven.
Verkeer en infrastructuur gaat over de vraag hoe in de komende jaren het
wegennet en het onderhoud daarvan er uit zal zien .
Bewoning betreft o.a. de vraag waar woningen kunnen komen. Maar dit
gaat ook over bijvoorbeeld recreatie, de kerk en de indeling van het
landschap..
Zorg gaat over de zorginstellingen en hun bewoners die in ons dorp actief
zijn en hoe die betrokken kunnen zijn en worden bij het dorpsleven
Agrariërs hebben belangen die soms lastig verenigbaar zijn met andere
onderwerpen. Om deze belangen te behartigen is hiervoor een apart thema.
Onderwijs in de Glind wordt gerealiseerd door de Donnerschool en de
Beatrix school. Hun participatie in het dorp is belangrijk, ook voor de
komende jaren.
Bedrijven gaat over de betrokkenheid van alle andere bedrijven in de Glind
en de wijze waarop zij in het dorpsleven kunnen participeren.
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Duurzaamheid is in vrijwel alle bovenstaande thema’s terug te vinden;
woningbouw, verkeer en vervoer, mest- en fijnstofproblemathiek enzovoort.
Dit vraagt momenteel veel aandacht.
De gemeenteraad van Barneveld heeft besloten dat vanaf 2016 in de
tien komende jaren het energieverbruik met 2 % per jaar verminderd
moet worden.
Hiertoe zijn tal van initiatieven in gang gezet.
Ook aan de bewoners van de Glind wordt gevraagd om actieve
medewerking.
De Belangenvereniging heeft als antwoord hierop een vaste Commissie
Duurzaamheid ingesteld. De leden van deze commissie zijn :
Harry Reddering
Aalt Visscher
Jacques Gordijn
Nieuwe leden zijn welkom
De Commissie staat in nauw overleg met Werner van Katwijk, die als
kwartiermaker Duurzaamheid door de Rudolphstichting is aangesteld. De
Commissie heeft de opdracht om initiatieven en acties te organiseren die aan
de doelstelling van het gemeentebestuur beantwoorden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u per mail contact opnemen met de
Belangenvereniging: secretariaat@glind.nl
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Voorafgaand aan deze bijeenkomst houdt de Belangenvereniging haar
jaarlijkse ledenvergadering.
19.30 -20.15 uur
Ledenvergadering voor alle leden van de Belangenvereniging.
Dorpsbewoners die interesse hebben zijn welkom
Agenda
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag door de penningmeester
De bijbehorende stukken ontvangt u separaat per mail.
Eventueel kunt u de stukken ook inzien en downloaden via
www.Glind.nl
Bestuurswisseling:
Aftredend en niet herkiesbaar is Myra Steens.
Hierdoor ontstaat een vacature.
Alle leden worden uitgenodigd om met een voordracht te komen voor
vervanging.
Saskia Verzijl is enkele maanden geleden als aspirant bestuurslid actief
geworden. Het bestuur stelt voor haar als gewoon lid te benoemen.
Mededelingen
Rondvraag
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