Bewonersverslag voor website www.glind.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag overleg Gezamenlijk Overleg Platform (GOP) gehouden op 27 november 2015
Aanwezig: Marc Vrugt, Arie Blom, Janneke Kuipers, Jetteke Keuken, Myra Steens (ipv Kees van der Werf),
Bernadette van Vliet (verslaglegging).
Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:

 Dit is het laatste overleg met Bernadette als notulist. Als dank voor alles krijgt zij een mooi bos bloemen.
Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:
 Agrariërs (Arie)



Kavelruil: vandaag vindt de officiële afronding plaats.

 Bewoners (Myra)
 Bestuur BLV is voltallig:
Voorzitter: Kees van der Werf
Penningmeester: Kees Franke
Secretaris: Kees Elzinga.
 Voortgang DCP:
i.o.m. de provincie wordt bekeken of het geld dat er nog is, ook besteed mag worden aan de DCP
(Jetteke) tot eind 2016. Zo heeft Jetteke de tijd om het project beter overdraagbaar te maken.
 BLV is in overleg met de gemeente over duurzaamheid. BLV gaat een vertaling maken richting de
dorpsvisie uit 2010. Hierin is nog niets opgenomen over duurzaamheid. Werner van Katwijk werkt
hier ook aan mee. De gemeente heeft een energievisie 2015 opgesteld. Er zal geïnvesteerd worden
in Barneveldse bronnen. Ook zal er een 0-meting plaatsvinden.
 Aktie vanuit BLV: nieuwe entreeborden bij De Glind.
 Opmerking: WPF-agenda lijkt op GOP-agenda.
Marc, voorzitter GOP, neemt contact op met Kees, voorzitter BLV voor een kennismakingsgesprek
en toelichting op GOP.
 Zorgpartijen
Rudolphstichting (Janneke)
 BSO+ (categorie 2) start 1 januari 2016 met gebruik van de soos, zes dagen per week (na schooltijd
en zaterdag) Ze starten met twee kinderen (van de Donnerschool). Dit is de derde locatie van deze
BSO+-organisatie.
 Adviesbureau maakt een inrichtingsplan voor de komende 10 jaar met drie scenario’s. Daarna
informeert RS de zorgondernemers over de scenario’s. Vervolgens worden de bewoners
geïnformeerd.
Planning: begin januari zijn de drie scenario’s bekend. Februari: informeren van bewoners.
Vraag: waarom worden huidige plannen nog niet meegenomen in de scenario’s? (In vorig
GOPoverleg reeds over gesproken.)
Antw.: De paardencoach heeftwel toestemming gekregen voor uitbreiding.
Het GOP heeft behoefte aan een heldere procedure. RS weet nog niet hoe de procedure zal zijn en
wie welke inspraak krijgt. Over 2 à 3 weken (voor de kerstvakantie) is dit bekend en zal het GOP
geïnformeerd worden.
 Vrije Tijd (VT)-ondernemer: Jelte Bakker begint 1 januari 2016. Marc ligt toe dat gezinshuisouders
75% van het budget voor VT in De Glind moeten besteden.
 Leegstand: de leegstand is vrijwel opgelost door o.a. Gezinshuis+.
 Gezinshuis.com verhuist binnenkort naar Postweg 80.

Intermetzo (Marc)
 Er wordt gestart met de derde reorganisatie. Dit gebeurt nu in blokken: per productgroep en regio
wordt gereorganiseerd en bezuinigd.
In De Glind zal na verwachting niet gesaneerd worden. De Glind zal een aparte regio worden. Op dit
moment heeft Marc te veel verschillende petten op. Dit conflicteert soms. Daarom is intern
voorgesteld de verschillende functies te scheiden en te verdelen over meer personen.
 Er is een lange wachtlijst voor plaatsingen binnen gezinshuizen.
 Binnen twee tot drie maanden gaan drie gezinshuizen starten in De Glind: twee gezinshuis+ en één
regulier gezinshuis.
Donnerschool (Jacques) niet aanwezig.
 Dorpscontactpersoon (Jetteke)
 Over twee weken vindt de winterwandeling plaats. Reeds 75 aanmeldingen! Met name van buiten
De Glind.
 Vraag aan agrariërs: 28 mei 2016 willen we een hardloopwedstrijd voor ca. 200 personen door De
Glind organiseren. Wegen zullen dan een dagdeel afgezet worden. Is dit akkoord voor de agrariërs?
Arie: Ja, verwacht wel dat hier draagvlak voor is. Wel duidelijk en tijdig communiceren!
Jetteke zal alle agrariërs die het aangaat alvast een mail hierover sturen.


Rapportage 3e kwartaal 2015 DCP
Complimenten voor het heldere en uitgebreide verslag. Geeft goed inzicht in de werkzaamheden
van de DCP. Jetteke geeft aan dat de bewoners van De Glind haar ook goed weten te vinden.

 Overlast in het dorp (Jetteke/Marc)
Vanuit de leefgroep en het onderwijs is er overlast van jongeren. Er is inmiddels een breedoverleg
geweest: DS + IM+ DCP+ RS. Er is een harde kern van 5-6 jongeren. De sociale controle vanuit het
dorp is minimaal. Mario en Jetteke schrijven een brief naar het dorp om iedereen aan te spreken op
zijn/haar signaleringsfunctie. De betrokkenheid bij de kinderen moet vergroot worden.
Ook is afgesproken dat jongeren die overlast veroorzaken strak achter de broek aan worden gezeten
(met z’n allen!). Glindster is verboden gebied voor de jongeren.
 Opvolging secretaris GOP
 Bernadette zal iom Marc een profiel en vacaturetekst opstellen.
 Myra zal het profiel en vacaturetekst op www.glind.nl zetten.
 Iedereen kijkt in het eigen netwerk of er mogelijk een kandidaat tussen zit.
 Alle reacties: naar Marc Vrugt.

Mocht u na het lezen van dit verslag een vraag of opmerking hebben dan kunt u deze mailen naar Bernadette
van Vliet, bfvanvliet@ziggo.nl of rechtstreeks aan een deelnemer van het overleg stellen.

