Sociaal jaarverslag 2016
Algemeen
Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:
Kees van der Werf
voorzitter
Kees Franke
penningmeester
Harry Reddering
algemeen lid + commissie duurzaamheid
Myra Steens
algemeen lid + website
Veronique van Oevelen algemeen lid + werkgroep fondsenwerving
Saskia Verzijl
algemeen lid
Kees Elzinga
secretaris
Ferdinand Noorlander was gedurende acht jaar bestuurslid tot april 2016.
Arie Blom was bestuurslid vanaf september 2015 en heeft zich medio oktober 2016 teruggetrokken.
Het bestuur kwam voltallig bij elkaar in acht vergaderingen. Het dagelijks bestuur kwam drie maal bijeen.
Belangenvereniging actief
 Het bestuur heeft vier keer een Wijkplatformbijeenkomst georganiseerd. Er is één algemene
ledenvergadering gehouden.
 Deelname aan het Gezamenlijk Overleg Platform [GOP] 4 x
 Het bestuur was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van B & W van Barneveld.
 Twee bestuursleden bezochten de bijeenkomst van de gemeente over de functies van het Wijkplatform
op 12 januari
 De Belangenvereniging heeft in dank de bezittingen en financiële baten van de Stichting LeF
overgenomen.
 Herman Huissteden heeft medio februari de financiële administratie overgedragen aan Kees Franke
 De bijeenkomst over duurzaamheid op 28 januari werd bijgewoond door twee bestuursleden. N.a.v.
deze bijeenkomst werd besloten een vaste commissie duurzaamheid te installeren.
 De welkom borden aan het begin van het dorp werden vernieuwd en van de gemeente in eigendom
overgenomen.
 De herdenkingsbijeenkomst van 4 mei werd opnieuw georganiseerd. Dhr. Tijmensen uit Achterveld
werd bereid gevonden een bijdrage te leveren.
 Het project Dorpscontactpersoon werd beëindigd en met alle betrokken partijen afgehandeld. Voor
Jetteke Keuken werd medio september een afscheid georganiseerd.
 De Belangenvereniging werd vertegenwoordigd in de bijeenkomsten m.b.t. de Giro’d Italia en de
daaraan gekoppelde activiteiten.
 Vanaf september heeft de Belangenvereniging zich actief opgesteld t.a.v. het verzoek van de gemeente
Barneveld om te komen tot een Dorpsplan. Begonnen werd met de voorbereidingen om in 2017 een
plan te maken met de inwoners van de Glind.
 De Belangenvereniging participeerde in een gemeenschappelijk aanvraag voor subsidie t.b.v. zwembad,
kerk en dorp. Dit resulteerde in een bedrag van € 100,000, Op 30 mei werd deelgenomen aan de startbijeenkomst Woonvisie van de gemeente inzake het
gemeentelijk woninbouw beleid.
 De Belangenvereniging participeerde in de ontwikkeling van Sportdorp de Glind.
 Er werd gestart met een ledenwerfactie d.m.v. flyering.







De Belangenvereniging heeft permanent lid in de Werkgroep Fondsenwerving sinds september 2016
Met de gemeente Leusden werd contact gezocht voor de verwijdering van afval langs de Ringlaan.
Met de gemeente Barneveld werden diverse voorzieningen besproken en gerealiseerd [b.v. spiegel in de
hoek van de Schoonderbekerweg]
Om de activiteiten van de Dorpscontactpersoon voort te zetten werden diverse vrijwilligers met succes
benaderd waardoor b.v. St Maarten en de St Nicolaasviering en de kerstboom doorgang konden vinden.
Met de Rudolphstichting werd diverse malen overleg gepleegd inzxake allerlei activiteiten en plannen
zoals b.v. een project afvalwaterzuivering Organic Bluehouse.

Deze opsomming is niet compleet, maar geeft een indruk van de activiteiten van de Belangenvereniging.
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. Naast veel ondrwerpen
betreffende de publiek ruimte en sociaal functioneren [overlast] kon tijdens deze bijeenkomsten ook kennis
worden genomen van de ontwikkelingen in de Jeugdzorg en de veranderingen die bij de diverse organisaties
gaande waren. Verder kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake
 Facelift entreeborden De Glind ( aanvraag Wijkbudget)
 Spiegel Schoonderbekerweg
 Duurzaamheid
 Snelheidsmeting Postweg
 Overlast van jeugd o.a. bij trapveldje [brief bewoner]
 Riolering Rudolphlaan
 Nationale Buitenspeeldag
 Landelijke Opschoondag
 Kerstboom en verlichting
 Opslag en gebruik/uitleen dorpsmaterialen
 Sponsoring website door ondernemers
 Landschapsbeheer
 Dodenherdenking op 4 mei
 Overlast hondenpoep
 Contact bewoners-opgenomen jongeren
 Dorpsplan
 Informatie over gezinshuis +
 Activiteiten Werkgroep Fondsenwerving
Ook deze opsomming is niet compleet maar geeft wel een indruk van de functie van het Wijkplatform.
Werkgroep Duurzaamheid

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) Inmiddels is deze werkgroep
opgeheven. De verslagen van dit vier keer per jaar gehouden overleg zijn terug te vinden op de website
www.glind.nl.
De Glind, mei 2017
Kees Elzinga, secretaris.

