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Vanuit het dagelijks bestuur;
Zoals iedereen meegekregen heeft zijn de corona regels weer aangescherpt op dit moment en hebben we als
bestuur ook online weer bij elkaar moeten komen de afgelopen periode.
Juist in deze donkere dagen voor Kerst zoeken we allemaal naar lichtpuntjes en dat het allemaal weer wat normaler
wordt. Willen we elkaar ontmoeten en een gezellig samenzijn, maar zullen we dit nog even moeten afwachten.
We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een geweldig oud en nieuw!
Hopelijk kunnen we elkaar ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie van het dorp in januari en toosten we dan met
elkaar op 2022! Hier zal nog verder over gecommuniceerd worden via Glind.nl.
In deze editie van Nieuwsbrief 4 van de Belangenvereniging verder te lezen, zaken waar we mee bezig zijn en de
voortgang hiervan vanuit de verschillende commissies.
Met vriendelijke groet,
uw voorzitter

Beleid en Besluitvorming
Mededeling en oproep vanuit het bestuur van de belangenvereniging;
Door de ontstane situatie van 2 aftredende bestuursleden doen we nogmaals een beroep op onze leden en zoeken
we nog steeds een enthousiast en betrokken persoon die deze plek zou willen gaan innemen en samen met ons het
bestuur en de commissie wil versterken.
Blij zijn wij om mee te kunnen delen dat we een aspirant-bestuurslid hebben gevonden in de persoon van Michael de
Wit. Hij komt ons versterken in de Belangenvereniging en wil zich voor het dorp gaan inzetten, naast zijn
ondernemerschap van de bistro ONS en zijn andere werkzaamheden in het dorp. Formeel zal hij door de leden van
de belangenvereniging dan nog geïnstalleerd moeten worden op de eerstvolgende ALV.
Tot die tijd zal hij ons al gaan ondersteunen bij de commissies en bestuursvergaderingen.
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Samenvatting Dorpsplan De Glind 2020-2030
Dit dorpsplan is de visie die alle dorpsbewoners hebben op hun leef- en woonomgeving. De leefbaarheid en de
identiteit van De Glind willen we behouden en waar mogelijk verbeteren. Samenwerking tussen bewoners, bedrijven
en belanghebbenden versterken en met respect voor elkaars eigenheid en ruimte, waarbij we elkaar de mogelijkheid
geven zich te ontplooien.
In ons dorpsplan, gemaakt op verzoek van de gemeente Barneveld aan de Belangenvereniging De Glind komen zeer
diverse thema’s aan de orde: woningbouw, verkeer, veiligheid, energie, afval, onderwijs, agrariërs, zorginstellingen
en andere ondernemingen, duurzaamheid, sport en recreatie.
De grondgedachte van het dorpsplan is dat de mensen die in De Glind wonen en/of werken elkaar de ruimte geven.
Indien nodig is dit af te stemmen tussen en met de dorpsbewoners.
In het dorpsplan zijn onderstaande 7 thema’s uitgewerkt. Het originele plan is te vinden op de website:
https://glind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dorpsplan-met-illustraties-drukkerij-exemplaar.-1.pdf
Wonen :Voor een evenwichtige ontwikkeling tussen zorg-gerelateerde en niet-zorg-gerelateerde bewoning is
reguliere woningbouw noodzakelijk. Zowel koop als huur, graag ruimte voor starters en om doorstroming
bevorderen.
Sociale samenhang: om alle bewoners de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te kennen zijn er diverse
voorzieningen . De website www.glind.nl, de digitale nieuwsbrief “De Glindse Bazuin”, Zwembad Splash voorziet in
een duidelijke behoefte en het aanbod van verschillende vrije tijdsactiviteiten.
Onderwijs : De Glind heeft twee scholen, de Beatrixschool voor regulier basisonderwijs en peuteropvang en de J.H.
Donnerschool voor speciaal onderwijs en VSO. Beide scholen zijn belangrijk voor ons dorp en wordt er geïnvesteerd
in samenwerking met omliggende scholen.
Verkeer en veiligheid: Het verkeer in, naar en van De Glind moet veiliger worden. De wegen en fietspaden
verbeteren en de wens voor aanleg hiervan, zodat ons dorp veilig wordt voor alle verkeersdeelnemers. Het
doorgaand verkeer is ook nadrukkelijk aanwezig. Graag regulerende maatregelen, wat passanten afremt om
binnendoor te reizen.
Ondernemers: Agrariërs zijn van oudsher in De Glind gevestigd. Hun participatie in De Glind zal de cohesie van het
dorp ten goede komen. Hun kaders zijn in de wet en vergunningen duidelijk omschreven
Voor de sociale duurzaamheid van het dorp is het belangrijk dat de zorg-doelgroepen niet een te zware wissel
trekken op de sociale verhoudingen en dit in balans blijft om de meerwaarde van de zorg aan kinderen binnen het
veilige kader van een dorp als De Glind te kunnen behouden. Dit geldt o.a. in het aantal kinderen als hun benodigde
zorgbehoefte ten opzichte van het dorp.
De overige ondernemingen mogen we ook niet uit het oog verliezen.
Duurzaamheid: wij hebben de commissie duurzaamheid, die alle belangen proberen te vertalen en hierin mee te
denken als het gaat om vergroenen en energie opwekking, maar dit mag nooit ten koste gaan van het natuurlijke
landschap en in balans zijn met de gehele omgeving en omliggende dorpen.
Sport en recreatie : Sport en vrije tijd activiteiten worden vanuit het dorp als ook door de maatschappelijke
instellingen in samenwerking met de Gem. Barneveld. georganiseerd. De verblijfsrecreatie moet klein blijven, maar is
groeiend in aandacht van buitenaf en is een verbindende en economische factor voor diverse activiteiten van het
dorp.
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Werkwijze van de Belangenvereniging en commissies;
Duurzaam ; Wijk van de Toekomst en commissie Duurzaamheid
De gemeente Barneveld heeft subsidie aangevraagd voor de realisatie van het totale plan. Dat plan bestaat uit:
realisatie van het warmtenet (inclusief oprichten van coöperaties), maatwerk energieadviezen, en bijdragen voor het
treffen van individuele maatregelen aan eigen huis.
De insteek is als volgt:
Bij de subsidie gaat het om een bijdrage per woning (voor alle woningen in De Glind) en een stukje proceskosten. Er
wordt per woning zo’n 8.000-8.500 euro subsidie aangevraagd. Dat betekent voor woningen die meedoen met het
warmtenet dat hun voorinvestering vermindert met het subsidiebedrag.
Voor woningen die niet meedoen aan het warmtenet, kunnen een zelfde bijdrage krijgen voor het treffen van
individuele maatregelen voor het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van de woning. Dus… voor alle woningen
wordt eenzelfde subsidiebedrag aangevraagd.
Om het treffen van maatregelen aan de woning te ondersteunen wordt ook procesgeld aangevraagd om een
adviseur duurzaam bouwen/energieadviseur in te huren, die alle woningen in De Glind kan voorzien van een
maatwerkadvies. Zo weet je wat het voor jouw huis betekent om te besparen/isoleren/aardgasvrij te worden en wat
globaal de kosten zijn.
Met dat advies in de hand, kun je op een natuurlijk moment dingen gaan aanpakken.
Bij die uitvoering word je dan ondersteund door het energieloket van de gemeente en door de (nog op te richten)
coöperatie. Voor die coöperatie wordt een projectleider ingehuurd. Dit is ook een gedeelte procesgeld dat de
gemeente aanvraagt. Deze projectleider gaat, zo is het idee, de realisatie van het warmtenet begeleiden en de
maatwerkadvies-aanpak coördineren. Of de subsidie 100% de kosten hiervan zal dekken is nog niet zeker.
Wordt vervolgd!
Contactpersonen zijn Richard van Dijk en Jan Hendrikse
Email: duurzaam@glind.nl

Infrastructuur en veiligheid De Glind
Op 15 oktober jl. heeft de werkgroep Infra overleg gehad met de heren De Graaf en Van
Werven, verkeerskundigen van de gemeente Barneveld. De volgende onderwerpen zijn
besproken:
Postweg
Het is nu al zeer druk op de postweg. Als de komende jaren Hoevelaken op de schop
gaat zal dit nog erger worden. We hebben met elkaar nagedacht over de veiligheid van
dit traject.
In het gemeentelijk beleidsplan is komend jaar de Postweg aan de beurt omdat er ook
dringend onderhoud nodig is. Er moet in ieder geval nieuw asfalt komen.
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We krijgen plannen te zien met drempels en klinkers. Als BLV mogen we onze reactie
hierop geven.
Omdat de situatie in kaart moet worden gebracht stelt de gemeente voor een telling van
het verkeer te houden. We komen overeen dat de gemeente aangeeft wat, waar en hoe
ze gaan tellen en dat ze naar aanleiding van de telling met een voorstel komen
Ringlaan Postweg – Klein Moorst
Dit stuk weg staat ook op de planning voor 2022.
Na inventarisatie komt er een voorstel met bermbeton en passeerhavens.
Deze plannen worden voorgelegd aan de BLV. Er wordt glad bermbeton aangelegd.
Ringlaan Klein Moorst - Boshuisweg
Er is een onderzoek geweest waar een aantal opties uitgekomen zijn:
1. Bermbeton, maar dan wordt de weg wel erg smal
2. 1 rij bomen kappen en dan de hele weg verbreden
3. Zo weinig mogelijk bomen kappen en passeerhavens toepassen.
De BLV geeft aan dat het kappen van bomen zoveel mogelijk moet worden vermeden
dus wat overblijft is optie 3.
De gemeente komt met een voorstel. Hierbij wordt rekening gehouden met het voorstel van
de Ringlaan – zwembad –Boshuisweg dat hier onder wordt besproken.
Zwembad – Boshuisweg
Om de verkeersveiligheid van de Ringlaan ter hoogte van de manage en zwembad te
verhogen worden er diverse voorstellen besproken.
Deze plannen zullen te zijner tijd met de betrokken omwonenden worden voorgelegd.
De gemeente toont een tekening met een oversteekplaats bij het zwembad ter hoogte
van de parkeerplaats. Dit zal voor het nieuwe zwembad seizoen gerealiseerd worden.
Situatie rond Boshuisweg zal worden besproken met Rudolphstichting.
Schoonderbekerweg: Busjes Donnerschool
Dagelijks ondervinden de bewoners van de Schoonderbekerweg veel hinder van de
taxibusjes van de Donnerschool. Dagelijks zijn er opstoppingen tussen 8.30u, 9.30u
en om 14.30u. Er komt een nieuw schoolplein en binnenkort ook kleuters, waardoor er ook naast de
busjes nog ouders komen om de kinderen weg te brengen en op te halen.
De parkeerplaats bij de Donnerschool is al uitgebreid en er is 1 richtingsverkeer
ingesteld.
BLV gaat in gesprek met de Donnerschool.
* Glindhorst
Een aantal bewoners van de Glindhorst heeft zelf een plan gemaakt om het probleem
van te hard rijdende auto’s aan te pakken en wil hier ook de Schoonderbekerweg in
betrekken
De Gemeente heeft het voorstel ontvangen en zal hier op reageren.
* Fietspad Leusden
De gemeente Leusden heeft plannen om de Postweg richting de Aschatterweg fietsvriendelijker te maken. Deze plannen hopen ze uit te voeren in 2022/2023.
Contactpersonen zijn Jannet Methorst, Carla Ponsen.
Email: infra@glind.nl
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Wonen; Woningbouw, Eco-Wonen en zaken m.b.t. Leefbaarheid De Glind.
1. Meer weten over de komst van de Omgevingswet? Of over de Omgevingsvisie Barneveld die de
gemeente samen met zijn inwoners wil opstellen?
Ga dan naar de website van de gemeente Barneveld. Hier staat onder andere een podcast met uitleg
en je kan je opgeven om mee te denken over de toekomst van Barneveld.
2. De commissie wonen van de Belangenvereniging De Glind heeft een onderzoekend gesprek gehad met
een aantal leden van Eco Wonen. Doel van dit gesprek was om meer inzichtelijk te krijgen waar deze
vorm van wonen precies over gaat en wat betekent het voor het dorp en zijn inwoners. We hebben
open gesproken met elkaar over de beeldvorming die is ontstaan en daarop gebaseerde aannames.
Hierop hebben we uitleg gehad en zijn we meegenomen in de achterliggende gedachten, opvattingen
en visie op welke manier de mensen van dit project hier graag zouden willen wonen en onderdeel
willen zijn van het dorp. Er is een vervolgafspraak gemaakt met Eco Wonen om hierover verder te
praten. We zullen deze informatie eerst terugkoppelen in de bestuursvergadering van de BLV en nader
afstemmen hoe we hiermee om willen gaan en wat het draagvlak is vanuit het dorp en onze leden. In
het kader van de Dorpsvisie 2020 – 2030 en de daarin geformuleerde wensen met betrekking tot
wonen in De Glind.
3. Project locatie YMCA zit in de ontwikkelingsfase en op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen sinds
onze vorige nieuwsbrief. Het is nog niet duidelijk hoeveel en wat voor een soort woningen daar gaan
komen. Ook hier heeft de BLV zijn zorgen uitgesproken dat de hoeveelheid woningen (zorg en geen
zorg ) wel in balans moeten zijn, zoals vermeld in de dorpsvisie.
Contactpersonen zijn Christa Blom, Carla Ponsen en Richard van Dijk
Email: wonen@glind.nl
Ondernemers, Zorginstellingen, Netwerk en Bedrijven De Glind.
1. In het kader van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal de BLV De Glind en wat voor ons dorp van
belang is en uniek maakt weer onder de aandacht brengen, middels een schrijven naar de verschillende
fractievoorzitters en door ze uit te nodigen en in gesprek te gaan over de verschillende aandachtsgebieden om
elkaar te informeren, wat nodig is en waar we voor willen staan!
2. Nieuwe vorm van afstemmingsoverleg gehad met tweetal leden van het samenwerkingsverband
Zorginstellingen/scholen (de zogeheten ZOO partners; St. Jeugddorp De Glind, De Donnerschool, Pluryn,
Rudolphstichting, Gezinshuis.com en de Beatrixschool). Dit was een verkennend gesprek met elkaar en op welke
manier we elkaar kunnen vinden, informeren en samenwerken, daar waar ons gezamenlijk belang ligt als zaken
het dorp raken. Vanuit de verschillende belangen die er zijn in ontwikkelingen van de instellingen, samen te
zoeken naar gemeenschappelijke belangen. De Belangenvereniging is hierin namens het dorp en zijn bewoners
een belangrijke graadmeter van wat er leeft in het dorp en kan hierin een spilfunctie zijn voor zowel de
zorginstellingen, ondernemers als ook in de rol van vertegenwoordigen van dat wat er leeft bij bewoners in het
dorp. Afgesproken dit afstemmingsoverleg regelmatig te houden in deze samenstelling van afvaardiging BLV en
ZOO partners (Donnerschool en St. Jeugddorp de Glind/RS)
Contactpersonen zijn Christa Blom en Rob Brand.
Email: ondernemers@glind.nl
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Communicatie, Website en Public Relations.
1. De redactie van Glind.nl en de commissie gaan samen aan de slag om een nieuwe info/welkomstfolder
samen te stellen van ons dorp die up to date is. Voor nieuwe mensen die in ons dorp komen wonen, maar
ook als PR buiten de Glind door deze folder op verschillende plekken in de dorpen om ons heen neer te
leggen en digitale verspreiding om de zichtbaarheid te vergroten van ons dorp!
2. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen we ook mee aan de slag gaan bijvoorbeeld door het
dorpsplan in een pitch onder de aandacht te brengen bij de gemeente en de verschillende partijen. Zie ook
de samenvatting van ons Dorpsplan. Ook in deze nieuwsbrief nogmaals opgenomen als onderlegger van
meedenken bij de ontwikkeling omgevingsvisie.
Contactpersonen zijn Bertha van den Berg en Jannet Methorst.
Email: communicatie@glind.nl
Evenementen; Dorpsactiviteiten en Vrijwilligers.
1. Evenementen en activiteiten zijn allemaal nog moeilijk uit te voeren en te organiseren, maar we hopen dat
dat in 2022 weer anders wordt. Heb je ideeën om iets te doen in het dorp of voor het dorp, wil je vrijwilliger
worden of andere vragen? Kijk op de website van Glind.nl of benader ons gerust als contactpersonen.
2. Nieuwjaarsreceptie van de ZOO partners en de BLV hopen we in januari toch te kunnen organiseren. De
details komen nog verder in een uitnodiging naar het hele dorp over hoe en wat! Houd de website glind.nl in
de gaten.
Contactpersonen zijn Bertha van den Berg en Jannet Methorst.
Email: evenementen@glind.nl

Dorpsplatform bijeenkomst 2022 worden de data binnenkort alvast in de agenda gezet op glind.nl
De laatste van dit jaar was maandag 13 december en moest door de hernieuwde maatregelen online. Er sloten
ongeveer 20 mensen aan en ondanks dat dit een uitdaging is om met elkaar in gesprek te gaan via het scherm
hebben we toch het één en ander aan informatie kunnen uitwisselen met elkaar.

Ander nieuws en voortgang van activiteiten hoort u van ons en/of plaatsen we in berichten op Glind.nl
Wilt u lid worden of belangstellende? Meldt u zich dan aan via belangenvereniging@glind.nl
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Hartelijke groet,
Bestuur Belangenvereniging De Glind.
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