Notulen overleg Wijkplatform De Glind
d.d. 26 februari 2013
Aanwezig:
Richard van Dijk (voorzitter), Myra Steens, Henk Bouw, Monique Gosgens, Herman van Huissteden,
Wilko de Boer (Gemeente Barneveld)), Nico van Maanen (wijkagent), Janneke Kuipers en Gidia Kap
(verslag)
Met kennisgeving afwezig:
Bernadette van Vliet (vakantie),
Zonder kennisgeving afwezig:
Heralt Hogeboom
1. Welkom, vaststelling agenda
Richard van Dijk heet alle aanwezigen welkom.
Op verzoek van Monique wordt NL doet en de landelijke opschoondag toegevoegd, dit wordt
besproken onder agendapunt 7.
2. Notulen 30 mei 2012
Pag 1, punt 5: Het winkeltje wordt waarschijnlijk een mobiel winkeltje, en komt hierdoor niet bij het
Schateiland te liggen, zoals in het verslag staat geschreven. Het eiland was voor de doelgroep 8 – 12
jarigen. De doelgroep wordt nu uitgebreid met 13 – 17 jarigen.
2.1 Actiepunten:
Zie lijst!
3. Mededelingen en Post
Mededelingen:
Myra: Er zijn 50 nieuwe fietsboekjes gedrukt met een aangepaste vormgeving en het nieuwe logo van
de Glindster. De kosten zijn € 1,50 per boekje.
Post: geen post.
4. Baggerwerkzaamheden Schateiland en winkeltje.
Wilko: Uit de quickscan zijn geen belemmeringen gekomen, het is schone bagger die gewoon kan
worden verwerkt. De totale kosten worden geschat op € 25.000. Er zijn al 3 hoofdsponsoren
gevonden. Op dit moment worden nog acties op touw gezet om geld in te zamelen bij donateurs, en er
komt nog een aankondigingsbord.
De gemeente Barneveld staat positief t.a.v. het project, financierde het onderzoek, zorgt voor de
benodigde vergunningen en de tijd die Wilko erin steekt.
Het project is in tweeën gedeeld:
1. onderdeel bagger. Hier zijn bij betrokken:
Gerard de Jong (RS), de firma Teeuwissen advies, de firma Varenkamp is de uitvoering gegund.
Cees van den Heuvel is met 2 jongeren met ideeën bezig voor het Schateiland.
2. winkeltje, dit pakt Monique op met een tweetal jongeren.
Het feit dat jongeren actief betrokken zijn bij dit project, is ook goed voor de sponsoring. De jongeren
komen vanuit de jongerenraad van Joozt.
Het idee is om het Schateiland feestelijk te openen voor de zomervakantie (juni, begin juli). Er is een
brief gestuurd naar Angela Groothuizen om haar hiervoor uit te nodigen. Op dit moment nog niet
bekend of er al een reactie is.
5. Wilko de Boer / gemeente Barneveld:
 Er komen nog visite kaartjes t.b.v. Wijkplatform
 Er is een verzoek binnengekomen van Ak’cent om jongeren de Besselaarschool te laten
‘opvrolijken’ met graffiti voordat die wordt gesloopt. Ak’cent begeleidt dit en draagt zorg voor
de houten planken. Naar verwachting zal de sloop op korte termijn plaatsvinden. Actie Myra:
contact opnemen met Ak’cent hierover en verzoek aan Ak’cent om Nico van Maanen te laten
weten wanneer dit plaatsvindt. Nico zal zijn collega’s informeren dat hiervoor toestemming is
gegeven.
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6. Nico van Maanen / wijkagent:
 Wat betreft overzicht criminaliteit in de gem. Barneveld is het aantal inbraken in de Glind gelijk
gebleven. In de overige wijken is dit vermeerderd.
 Afgelopen periode zijn er diverse meldingen geweest: vernieling, weggelopen kinderen,
diefstal, aanrijdingen.
 Eenmaal waren meerdere (pleeg)kinderen betrokken. Er is vanuit politie contact geweest met
de kinderen, hier heeft Nico een leuke band aan overgehouden.
 Vraag van Nico voor een politie agente in opleiding, zij zoekt een plek voor een driedaagse
sociale stage. Advies om dit aan Joozt of organisatie te vragen waar Ama’s onder vallen.
 Janneke meldt dat de RS op dit moment een aantal lege panden heeft, dit levert een
verhoogd risico op tot crimineel gedrag. Vraag aan een ieder, en in het bijzonder de politie om
alert te blijven. Nico wil graag hierover worden geïnformeerd, zodat hij dit kan doorgeven aan
collega, Actie Janneke.
7. Rondvraag
 Monique: 15 en 16 maart is NL doet. Er zijn vanuit de Glind/Achterveld 4 budgetaanvragen:
het opknappen van het ijsbaanhok, klus voor school in Achterveld, de kinderboerderij. Cees
van den Heuvel gaat met een team van managers aan de slag met het ijsbaanhok (verfen,
nieuw dak).
 Monique: zaterdag 9 maart Landelijke opschoondag. Er zijn flyers voor gemaakt en er is een
mailing uitgegaan. Start om 10 u vanuit de Glindster. Om 11:30 u is er koffie/thee, de
gemeente Barneveld zorgt voor gebak.
 Henk: Het asfalt op delen van de Ringlaan is slecht vanwege groei boomwortels. Wilko heeft
dit doorgegeven, er is naar gekeken. Uitslag nog niet bekend, Aktie Wilko
 Richard: Kanten van de Postweg zijn slecht, Actie Wilko
 Janneke: Het kunstgrasveld is in wording, dit wordt wrsl. dit jaar gerealiseerd en komt achter
de Glindster. Vergunning moet nog worden aangevraagd.
8. Sluiting
Met dank voor de aanwezigheid en inbreng sluit Richard de vergadering.
Planning vergaderingen 2013
Vergaderdata 2013:
Woensdagavond 24 april

20.00 uur

Dinsdagavond 4 juni

19.30 uur

Dinsdagavond 24 september

19.30 uur

Dinsdagavond 12 november

19.30 uur

ALV

ACTIELIJST:
11.09.04
12.02.08
12.09.05

Wie:
RvD /
BvV
KB

12.11.01
12.05.05

BvV
MG

12.11.03

MG

13.02.03

JK

13.02.26

MS

Actie:
Verlichting kerkraam regelen met Vz.kerkeraad Kees van
Stokkum.
Klaas Beens neemt contact op met Kees v. Stokkum en
koppelt terug naar Richard
Niets gehoord van Klaas. BvV neemt contact met hem op.
Eigendom en beheer mededelingenbord kortsluiten met Theo
Herweijer
MD zet alle mankementen op een rij, RvD en BvV nemen
actie richting Theo Herweijer.
Aandacht voor plaatsen van nieuwe informatie in bord
door Theo
Oproep plaatsen in Glindse Bazuin om informatie bord te
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Z.s.m.
Z.s.m
z.s.m.
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13.02.26

WdB

13.02.26

MS

13.02.26
13.02.26
13.02.26

JK
WdB
WdB

vullen
Nagaan of er stickers zijn van het telefonisch Meldpunt van
gemeente Barneveld
Contact opnemen Ak’cent rondom graffiti spuiten
Besselaarschool. En vraag aan Ak’cent om aan Nico te
melden wanneer het gaat plaatsvinden
Lijst doorgeven van lege panden aan Nico van Maanen
Terugkoppeling asfalt Ringlaan naar Henk Bouw
Terugkoppeling kanten Postweg naar Richard
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Actiepunten WPF AFGEWIKKELD in 2012
11.06.06

Wie:
BvV / MD

11.11.02
12.02.08
11.11.03

HvH
MD
BvV

11.11.04

11.11.06
11.11.07

Willem
Borra
MS /
WdB
WdB
WdB

12.02.02

Allen

12.02.04A

WdB

12.02.04B

WdB / JK

12.02.05
12.05.01

NvM/ MS
HvH

12.05.04

HvH

12.05.06

WdB

12.02.01
12.09.01

NvM

12.02.03
12.05.02

WdB

12.09.03

WdBMS-KB
MS
MD / BvV

11.11.05

11.09.01
11.11.01

12.05.03
12.09.02
12.11.02

WdBHvH

12.11.04
12.11.05

WdB
WdB

Actie:
Jan. 2012: oproep in GB voor organisatie 4 mei herdenking
BvV maakt concept -> Monique
Buurtbudget 2011 z.s.m. aanvragen.
Afrekening kerstmarkt opstellen.
Begin maart stuk over WPF voor Barneveldse krant,
gemeentepag. (onderwerpen: o.a. visie/ijsbaan/Ringlaan.
Concept terugkoppelen aan bestuur BLV
Haalbaarheidsonderzoek Glind cultureel naar WPF/BLV
begin Jan. 2012
Parkeerproblematiek Glindhorst nader onderzoeken.
MS: foto’s maken -> WdB
2012: onderzoek buitengebied 60 km-zone,
Inplant Lindebomen, afronding project nov. 2011

Deadline:
Jan. 2012

9 maart a.s. : 25-jarig bestaan VKKG: wie kan hierheen?
Doorgeven aan BvV
Repareren asfalt weg voor YMCA. -> wordt meegenomen met
de Rudolphlaan
Combinatie reparatie mogelijk met asfalt weg langs YMCA?
(eigendom RS). Contact met Janneke gehad, LOOPT
Brievenbus laten herstellen
Buurtbudget 2012 aanvragen tbv kerstmarktverlichting
(kerstmarkt georganiseerd door Glindse Foor ism. MD e.a.)
Meedenken met RS over Afstudeeronderzoek Master
landschapsarchitectuur. Gemeld aan RS.
Bestrijding Jacobskruiskruid? Gemeente doet het beperkt
regulier, niet chemisch.
na het bord ‘einde De Glind’ snelheidsmetingen,
en snelheidsmetingen Postweg binnen bebouwde kom
1 snelheidsmeting uitgevoerd: zeer de moeite waard.
Parkeernorm Glindhorst nagaan
Recente parkeernorm opvragen
12.11.21 Niet meer noodzakelijk.
Wijkschouw Glindhorst parkeerplaatsen -> 12.11.21: na
schouw: geen parkeerproblematiek geconstateerd.
Herdruk Fietsboekje.
Beatrixschool benaderen over adoptie monument. MD
concept brf. opstellen, BvV verzending. MD contact met Cees
van de Heuvel.Kees van der Werf verzorgt nu de 4 mei
viering.
Activiteitenbord aanwezig?
Ja, HvH neemt contact op met Wilko over locatie.
Het bord is niet geschikt vor ons doel, en kan niet worden
omgebouwd.
Bord doodlopende weg voor Rudolphlaan is geplaatst.
Loshangende tak

z.s.m.
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Febr. 2012
Eind feb.
2012
Jan. 2012
Dec. 2011
2012
Wk. 49 2011

Voorjaar
2012
z.s.m.
z.s.m.
Z.S.M.
2012
z.s.m.
1e helft 2012
2e helft 2012
Feb. 2012
z.s.m.
z.s.m.
Medio 2013
Febr. 2013

Na 17/09

z.s.m.
z.s.m.
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