Verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform de Glind d.d. 15 mei 2017.
1. Welkom door de voorzitter dhr. Kees vd. Werf die de aanwezigen uitnodigt voor een rondje
kennismaking.
Aanvullingen op de agenda: geen onderwerpen.
2. Verslag van de bijeenkomst van 27 maart.
Dhr. v.d. Werf merkt op n.a.v. punt 3 dat de Sundiscs in het zwembad inmiddels in gebruik zijn
genomen.
M.b.t. de plannen om het pannaveldje in het dorpscentrum te verlichten geeft Mevr. Kuipers van
de Rudolphstichting aan dat zij contact heeft opgenomen met dhr. H. Jansen van de gemeente
vanwege de vraag hoe een dergelijke procedure in gang zou moeten worden gezet. Hieruit bleek
dat de Belangenvereniging aan de gemeente een verzoek moet doen om het veldje te verlichten.
3. Ingekomen post.
De in de agenda genoemde stukken worden afgehandeld.
Er is een schrijven ontvangen van een bewoner dat er bezwaar wordt aangetekend tegen de
verlichtingsplannen van het pannaveldje. Dit is wat vroeg omdat de procedure nog niet is gestart en
het niet zeker is dat de verlichting er ook komt. Na discussie wordt de Belangenvereniging gevraagd
de aanvraag wel bij de gemeente te doen. Mocht er daadwerkelijk uitvoering aan gaan worden
gegeven, dan is de gemeente ook de aangewezen plek voor een formeel protest.
De Belangenvereniging zal de brief schrijver hierover informeren.
Afgelopen week bleek dat enkele gasten van de YMCA na 21.00 uur op het pannaveldje bezig waren
en auto’s eromheen hadden gezet ter verlichting. Dat is niet de bedoeling en de YMCA zou hiervan
op de hoogte zijn. De Belangenvereniging zal contact opnemen met de YMCA.
4. Mededelingen door:
 de gemeente: Dhr. Brukx deelt mee dat met de Rudolphstichting op 31 mei overleg zal
plaatsvinden over de werkzaamheden aan de riolering op de Rudolphlaan. Deze maand nog
zullen de concrete plannen op een inloop bijeenkomst te zien zijn. De werkzaamheden starten
in september en nemen enkele maanden in beslag. Verkeershinder is niet te vermijden en voor
de bewoners van de Geleijnsestraat zal een noodweg worden aangelegd. Voor het zware
vrachtverkeer gaat zoveel mogelijk in korte trajecten de straat open en weer dicht. Met de
Donnerschool moeten ook afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid voor de
taxibusjes.
Omtrent de plannen om oranje containers bij de huizen en kantoren te plaatsen is verder nog
geen informatie beschikbaar.
 de politie: Dhr. Van Maanen meldt dat de laatste maanden enige stabilisering te merken is in
het aantal meldingen. Opvallend daarbij is dat de meldingen uit de Glind vrijwel allemaal over
serieuze incidenten gaan. Over de hele gemeente is dat een minder het geval. Diverse inbraken
worden gemeld. Dhr. Van Maanen belooft dat er nog deze maand een nieuwsbrief uit zal
komen. Hij complimenteert de bewoners van de Glind voor hun betrokkenheid op de openbare
orde en veiligheid.

 de Veiligheidscoördinator: sluit aan bij het verhaal van de politie. Met name door het
teruggedrongen wifi-gebruik rondom de Glindster is er minder overlast. Her en der wel enkele
vernielingen gemeld. Dhr. Hoogerheide merkt op dat hij geconfronteerd wordt met lege panden
die ineens worden bewoond . Dit blijken bedrijfspanden van Intermetzo te zijn. Mevr. Dijkstra
zal hierover de desbetreffende afdeling vragen beter te comminiceren.
 de Rudolphstichting: Mevr. Kuipers meldt dat de Rudolphstichting voornemens is drie nieuwe
gezinshuizen te gaan bouwen in de beschikbare ruimte achter Postweg 77. De voorbereidingen
zijn momenteel in gang gezet. Postweg 77 is weer in gebruik genomen als gezinshuis.
 Intermetzo: mevr. Dijkstra meldt dat er een messenset is gevonden. Dhr. Hoogerheide bevestigt
dat dit geen gewone messen zijn. De politie is op de hoogte.
 De Stichting Jeugddorp de Glind: dhr. Besten heeft vooraf al in de agenda enkele initiatieven
laten opnemen. M.b.t. de in het Jeugddorp gewenste stroomlijning van de pedagogische visie
vraagt hij de aanwezigen om met ideeën te komen. Ook voor de oprichting van een
Activiteitenvereniging is ondersteuning door alle organisaties zeer gewenst. Ieder wordt
gevraagd mee te denken over de organisatie en de doelen. Meer info binnenkort.
Mevr. Steens merkt op dat afstemming tussen de inhoud van de website van Jeugddorp de
Glind.nl en Glind.nl nodig moet plaatsvinden om verwarring te voorkomen.
 Gezinshuis.com: niemand aanwezig en geen afmelding ontvangen.
 Juzt: Mevr. Van den Hoorn geeft aan dat er feitelijk geen nieuwe ontwikkelingen zijn. De
leefgroep is kortelings gerenoveerd en inmiddels zijn de voormalige bewoners deels weer
terug, aangevuld met nieuwe Eritrese jongeren. Mevr. Van den Hoorn geeft desgevraagd aan
dat het dagprogramma, de problematiek en de culturele achtergrond van deze jongeren weinig
ruimte laat voor actieve deelname aan dorpsevenementen. Lange dagen op school en een sterk
naar binnen gerichte cultuur zijn de kenmerken daarvan.
 ‘s-Heeren Loo: niemand aanwezige g
 de Donnerschool: dhr. Hofman geeft aan dat er veel gebeurt in het onderwijs en dat hij druk
doende is om de school meer dorpsgericht te profileren. Uitgangspunt in zijn ogen zou moeten
zijn dat alle kinderen en jongeren die in de Glind [komen] wonen Donnerschool leerling zouden
moeten zijn. Of dat in de praktijk ook haalbaar blijkt is de vraag maar er zijn diverse
voorbeelden waarbij de vervoerskosten van een leerling hoger zijn dan de kosten van een
fulltime leerkracht.. Er is nu samenwerking met de Stoelhorst, m.n. ook in verband met de
ontwikkeling van een kleuterafdeling . Ook de ontwikkelingen rond de buitenschoolse opvang
van de Tölt worden besproken. Doel moet zijn alle kinderen en jongeren weer aan het leren te
krijgen. De Inspectie heeft dit keer een positief oordeel gegeven over de school.
VMBO en HAVO zijn een uitdaging en hiervoor is hulp en advies nodig. Ook het
bewegingsonderwijs moet meer aandacht krijgen. Duurzaamheid is een speerpunt. De
Donnerschool heeft het beste dak van de Glind voor zonnepanelen. Helaas kon daar bij de
nieuwbouw geen geld meer voor worden vrijgemaakt.
Er is onderzoek gaande naar de schooltijden en het aanpassen aan een “gelijke dagen rooster”
Er wordt gewerkt aan een nieuw rookbeleid. Het huidige is voor 1 jaar geldig.
 Dok14: niet aanwezig
 de Belangenvereniging: dhr. Reddering geeft aan dat de Commissie Duurzaamheid binnenkort
weer bijeenkomt. Diverse onderwerpen op dat gebied hebben de aandacht. Nieuwe leden zijn
welkom.
5. Dorpsplan: dhr. Elzinga geeft een uiteenzetting over het voornemen om een Dorpsplan te maken en
nodigt alle aanwezigen uit om de Bewonersbijeenkomst van 29 mei vooral te bezoeken. De
aangevraagde subsidie bij het Oranjefonds is helaas afgewezen zodat naar andere
financieringsbronnen moet worden gezocht.
6. Evenementen en activiteiten in de wijk: diverse evenementen, zoals de Koningsspelen en de 4
meiviering passeren de revue.
7. WVTTK/rondvraag:

 Dhr. Hofman geeft aan dat de Donnerschool kan worden benaderd voor het gebruik van
ruimten buiten schooltijden.
 Dhr. Van Maanen vertelt dat hij weer opa is geworden en het dak van het voormalig bureau in
Voorthuizen heeft voorzien van zonnepanelen. Tenslotte deelt dhr. Van Maanen mede dat de
politie sinds kort contextgedreven werkt. Wat dat exact inhoudt is een lang verhaal, maar hij
ziet wel dat hierdoor minder aandacht aan het gewone straatwerk kan worden besteed. Hij
hoopt nog de komende 2 ½ jaar als gebiedsagent aan de Glind verbonden te blijven.
 Mevr. Verzijl merkt op dat de Beatrixschool eigenlijk ook bij dit overleg zou moeten
aanschuiven. Voor de volgende vergadering zal een uitnodiging worden gezonden.
 Dhr. Hoogerheide deelt mee dat op 30 juni en 1 juli een groot evenement staat gepland met
een “glazen huis de Glind”versie.
 Dhr. Brukx memoreert dat de gemeente het zwembad twee bankjes heeft geschonken.
 Dhr. v.d.Werf noemt het bestuurlijk overleg d.d. 24 mei over de zuiveringskas. Dhr. Hofman zou
hiervoor ook graag een uitnodiging willen ontvangen.
 In de Woonkrant van december zal een stukje over ons Wijkplatform worden gepubliceerd.

