Verslag van het Wijkplatformoverleg van 6 oktober 2016
1. Opening en welkom door de voorzitter Kees v.d. Werf.
Aanwezig: Veronique van Oevelen, Myra Steens; Kees Franke; Kees van der Werf, Harry Reddering;
Kees Elzinga[Verslag] namens de Belangenvereniging; Mario Hoogerheide Veiligheidscoördinator; Saskia
Verzijl, gezinshuis Samen Verder; Sandra van Bakel gezinshuis Engelenburght;
Hennie van den Hoorn namens JUZT; Janneke Kuipers namens de Rudolphstichting; Edson Brukx
namens de gemeente Barneveld; Ilva Oonk namens de Wijde Mantel; Hanneke Dijkstra namens
Intermetzo; Klaas Beens, bewoner.
Afwezig met kennisgeving: Jan Hofman namens de Donnerschool.
Geen bericht van verhindering ontvangen van Nico van Maanen namens de politie en Rolien
Schonenveldt namens ‘s-Heeren Loo.
2. Aanvullingen op de agenda: geen onderwerpen.
3. Verslag van de bijeenkomst van 7 juli 2016: geen opmerkingen.
 n.a.v. punt 7 zonnepanelenweide: dhr. van Deelen heeft zijn plan ingetrokken en oriënteert zich
nu op uitbreiding van het bedrijf door het bouwen van een extra schuur.
4. Ingekomen post: Provinciale Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven. Voor deze subsidie kunnen tot
31 oktober aanvragen worden ingediend. De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om met voorstellen
en ideeën te komen. Op 14 oktober is er overleg tussen de Belangenvereniging en de Rudolphstichting.
Daar zal dit onderwerp ook ter tafel komen. Janneke Kuipers laat weten dat de Rudolphstichting denkt
aan de Natuurspeelplaats, die gepland staat op het grasveld voor de kerk.
5. Mededelingen door:
a) gemeente Edson Brukx:
◦ de aanpak van de riolering onder de Rudolphlaan is in het voorbereidende stadium en zal naar
verwachting medio 2017 worden uitgevoerd.
◦ Er wordt gewerkt aan een voorstudie om de afvalwaterzuivering te verduurzamen. Het
Waterschap, de gemeente, de Belangenvereniging en de Rudolphstichting werken hierin samen.
◦ De gemeente participeert in het plan voor de aanleg van een natuurspeelplaats. De afkoppeling
van het riool van het hemelwater van het dak van de kerk is al gerealiseerd. De Rudolphstichting heeft fondsen benaderd en de nu pas ontstane subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven is in dit opzicht interessant.
◦ Er is een verzoek van Dok 14 ontvangen tot het kappen van bomen voor het terras van het
restaurant omdat dit het zicht vanaf de weg wegneemt en veel schaduw geeft. Bovendien wil
Dok 14 graag vanaf het terras een eigen ingang in de Glindster realiseren. In de discussie
hierover komt de wens naar voren om in ieder geval met zo min mogelijk schade aan het
bomenbestand te werk te gaan. De bomen zijn niet ziek. De gemeente overweegt om nog een
omwonenden inventarisatie uitvoeren alvorens een besluit te nemen. Beroep instellen tegen
een kapvergunning is daarna nog mogelijk.
◦ De afsluiting van de Postweg tussen de Glind en de Asschatterweg komt ter tafel. Diverse
aanwezigen maken zich zorgen over het sluipverkeer door het dorp en de mogelijke
omleidingen. Na de maisoogst tot in december gaat de weg dicht. Een omleiding via de
Schoonderbekerweg is ongewenst. De gemeente wordt gevraagd hier met de gemeenten
Leusden en Woudenberg overleg over te gaan plegen. Mogelijk kunnen de spits sloten op de
Voskuilerdijk tijdelijk worden opgeheven. Voor de Glindse bewoners is de omleidingsroute
Schoonderbekerweg-Hessenweg-via Stoutenburg al lang genoeg. Bovendien wordt momenteel
ook op de Hessenweg gewerkt.
b) De politie: niet aanwezig.
c) Veiligheidscoördinator Mario Hoogerheide:
◦ Inbraak in het pand op postweg 10
◦ Diverse verdachte auto’s gemeld en doorgegeven aan de politie

◦ Overlast door jongeren was de laatste maanden minder maar trekt nu weer aan. Met diverse
jongeren zal weer een gesprek worden aangegaan. De Stichting Jeugddorp de Glind participeert
hier ook in middels de directeur Anton de Munck. Dhr. Elzinga merkt opdat deze organisatie ook
in het Wpl hoort te worden uitgenodigd
◦ De Wifi van de Glindster wordt gepersonaliseerd zodat hier geen ongeautoriseerd gebruik door
derden meer van kan worden gemaakt. Voordat dit wordt gerealiseerd zal nog overleg komen
met Intermetzo en andere belanghebbende bewoners. Er wordt een verzoek gedaan om ook te
kijken naar een alternatieve mogelijkheid voor de jeugd. De vraag is of dit een voorziening zou
moeten zijn omdat sommige jongeren niet op internet mogen.
◦ Er waren vernielingen aan de eigendommen van Dok 14, maar dit was te voorkomen geweest.
◦ De vuilverbranding op het Schateiland maakte duidelijk dat lang niet iedereen dezelfde mening
is toegedaan over de vraag wat overlast is. Door deze verbranding stond de Geleijnsestraat
helemaal in de rook. Betreffende personen zijn persoonlijk benaderd en er is een klacht
ingediend bij Intermetzo. Hier heeft Mario helaas niets van terug gehoord. Hanneke Dijkstra van
Intermetzo geeft aan dat dit wel is besproken in opvoedersoverleg en dat daar is duidelijk
gemaakt dat dit niet kon. Zij zal de leidinggevenden van Intermetzo vragen alsnog naar Mario
terug te koppelen.
d) De Rudolphstichting Janneke Kuipers:
◦ De aanleg van de natuurspeelplaats op het grasveld voor de kerk moet ervoor zorgen dat het
dorp een wat minder parkachtig aanzien krijgt. De kerkelijke gemeente heeft geen bezwaar. De
voorziening wordt wel hufterproef
◦ Medio november worden de sundiscs in het zwembad geïnstalleerd.
◦ Veronique van Oevelen doet verslag van de werkgroep Fondsenwerving. De werkgroep bestaat
uit twee dames van Pro-Intermezzo, Anja Brouwer van de Rudolphstichting en sinds september
2016 Veronique, die het stokje van Jetteke heeft overgenomen.
Er zijn al flink wat zaken gesponsord o.a. de Nijmeegse vierdaagse waarvan nu de financiële
afronding loopt. Het Project Amigo voor maatjes honden is een aangehaakt project . Verder
nog de Boekenmarkt en Krijg de kleertjes.
Op dit moment is de comissie bezig met inventarisatie van de speeltoestellen die bij de
Intermezzo gezinshuizen in de tuin staan. Deze zijn gekeurd en er zijn gelden nodig om ze te
repareren of te vervangen. De kosten van een busje en werving voor een natuurspeeltuin in het
dorp zijn ook nog projecten. Daarnaast is de werkgroep bezig met bekendheid krijgen in het
dorp. Men is op zoek naar een vrijwilligers- coördinator die wellicht ook van toegevoegde
waarde kan zijn in het stroomlijnen van aanvragen en het ontwikkelen van een online fondsen
aanvraagmodule.
◦ De Wijde Mantel houdt 7 oktober open dag. Op de website Glind.nl staat de nodige informatie.
Ilva Oonk geeft aan dat ieder van harte welkom is. Er staat momenteel een huis leeg. Wie een
kandidaat weet kan zich melden. Er worden nu plannen gemaakt om een belevingstuin te op te
zetten. De bewoners van de Wijde Mantel streven naar meer integratie in het dorpsleven.
e) Intermetzo Hanneke Dijkstra:
◦ Per 1 september is Intermetzo overgenomen door Plurijn. De organisatie blijft echter gewoon
bestaan. Op een vraag van Janneke Kuipers geeft Hanneke aan dat alles voorlopig gewoon bij
het oude blijft. Ilva Oonk geeft aan dat een crisissituatie in de gezinshuizen tegenover de Wijde
Mantel nare gevolgen had voor een jongere van de Wijde Mantel. Graag vooraf even een
bericht als zich er politieoptreden of soortgelijke situaties zich voordoen. Enkele aanwezigen
raden haar aan rechtstreeks met de gezinshuisouders hierover te communiceren. Janneke
Kuipers geeft aan niet gelukkig te zijn met de bewoning van een van deze panden door een
leefgroep. Dit is wel van tijdelijke aard.
f) Juzt Hennie van den Hoorn:
◦ Op dit moment is er een lage instroom van Ama's waardoor er open plaatsen zijn. De jongeren
van Juzt zijn erg op Amersfoort georiënteerd. Er zijn verder geen mededelingen.

g) ‘s-Heeren Loo: niet aanwezig.
h) De Belangenvereniging Myra Steens:
◦ De opslag van dorpsmaterialen voor algemeen gebruik is bijna afgerond. Er is een website
gemaakt waarop uitleen geregeld wordt en deze komt binnenkort ‘in de lucht’.Mogelijk wordt
alles ondergebracht bij Stichting Jeugddorp de Glind. Dan moet wel helemaal duidelijk zijn hoe
de eigendomskwestie wordt opgelost.
i) Donnerschool: niet aanwezig
6 Commissie Duurzaamheid: Harry Reddering.


Harry geeft een impressie van de activiteiten van de commissie. Jacques Gordijn is
inmiddels aangeschoven, waardoor de commissie nu vier leden telt. Werner van
Katwijk is bij de vergaderingen aanwezig ter ondersteuning.
 Werner heeft een vlugschrift geschreven over duurzaamheid in de Glind.
 De Cie is gevraagd in de jury van Dragons Den op 7t/m 9 oktober.
 Er wordt gekeken naar de opzet van een Organic Bluehouse voor de
rioolwaterzuivering.
 Van de Rudolphstichting kwam een verzoek om mee te denken over
zonnepaneelweideplekken.
 De commissie wil de al aanwezige energieproductie in de Glind in kaart brengen.
 Verder is er aandacht/ideeën voor inzameling lege cartridges en oude mobieltjes;
elektrische huur/deelauto; verlichting in het dorp; collectieve inkoop panelen; opzetten
van diverse ruildiensten; educatie energiebesparing; spaarlampenactie; eigen
milieustraat, kledingruil;Facebookpagina voor dorpse marktplaats; opschoondagen;
reparatieshop enz.
 Aan Myra Steens als beheerder van de website Glind.nl de vraag voor een interview
voor- en een eigen pagina op de website om meer bekendheid te verkrijgen.
7. Dorpsevenementen:
De voorzitter verwijst hiervoor naar Glind.nl. De komende maanden zijn er evenementen
i.v.m. St. Maarten, St. Nicolaas, 100 jaar kerkelijke gemeente op 6 november.
8. WVTTK/Rondvraag:
 Edson Brukx: op 17 november is er een bijeenkomst van de gezamenlijke
wijkplatforms in Barneveld. Op 23 november van de externe stuurgroep.
 Myra Steens: De burendag was goed geslaagd. Volgend jaar kan het ook in de schuur
bij de fam. Methorst. Dank aan de gemeente voor het hekwerk. Bij navraag om de
kerstboom blijkt deze al onder de aandacht te zijn van de gemeente. De datum van
plaatsing zal worden afgestemd. Voor 13 december Winterwandeliong moeten de
lampjes wel branden.
 Janneke Kuipers: Is er aandacht voor het dorpsplan. Volgens Kees v.d. Werf wordt
hieraan gewerkt door de Blv
 Saskia Verzijl: Blij dat er weer therapie mogelijk is via Intermetzo. Als ouders bij hun
kinderen op bezoek zijn [al dan niet onder begeleiding] mist zij een ontvangstruimte als
dit niet in het gezinshuis plaats kan vinden. Die was er voorheen wel. Mogelijk kan de
werkgroep Fondsenwerving hier wat mee.
 Mario Hoogerheide: Sinds kort is er een Syrische jongen in de soos aan het werk. Dit
bevalt goed.
 Klaas Beens: vraagt aandacht voor de verkeerssituatie op het pleintje in de
Rudolphlaan. Het is formeel geen rotonde en daarom wordt zowel links als rechtsom
gereden en dit levert gevaarlijke situaties op, mede omdat de heg van de Rudolphlaan
12 erg hoog is en het uitzicht belemmert. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet
is het goed om bewoners zelf eerst te benaderen voordat de gemeente in actie komt.
 Ilva Oonk sluit hierbij aan door te wijzen op hardrijders op de Rudolphlaan die de 30
km zone negeren. Op de vraag of er een drempel kan komen verwijst Edson naar de
rioleringswerkzaamheden. De Rudolphlaan gaat dan op de schop en dan kan een
herinrichting worden gerealiseerd. Er is dan echter wel een aanvraag van de
buurtbewoners voor nodig. Die is nog niet ontvangen. Op het wijkplatformoverleg van
23 mei is besproken dat de belangenvereniging dit oppakt.

9. Data voor vergaderingen 2017: 13 februari, 15 mei, 11 september en 27 november

