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Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatorm e Glind d.d. 11 september 2017.
Aanwezig: Saskia Verzijl, Veronique van Oevelen, Harry Reddering, Kees Elzinga[notulist]
en Kees van der Werf namens de Belangenvereniging. Janneke Kuipers en NickEvers
namens de Rudolphstchtng. Mario Hoogerheide, veiligheidscoördinator. Wilma Steursma
namens JUZT. Els Heemskerk namens Intermetzo. Wilma Heijkoop namens de
ChristenUnie. Nico van Maanen namens de Polite. Edson Brukk namens de gemeente
Barneveld. Jan Hofman namens de Donnerschool. Dorien van den Hoorn namens “s-Heeren
Loo. Jenny van der Werf en Myra Steens. Kennisgeving van afwezigheid werd ontvangen
van Hanneke Dijkstra [Intermetzo], Gerard Besten [St. Jeugddorp de Glind en
Gezinshuis.com], Hennie van den Hoorn[JUZT] Kees Franke [Belangenvereniging] en Heidi
van der Kruijf [Beatrikschool]
1. Aanvullingen op de agenda: Geen punten. De voorziter dhr. van der Werf nodigt ieder
nog een keer uit voor een rondje kennismaken, want niet iedereen kent iedereen.
2. Verslag van de vergadering van 15 mei 2017:
Ad 4.1 Het proces rond de riolering in de Rudolphlaan is wat vertraagd doordat er nieuwe
inzichten, wensen en vragen kwamen waar de gemeenteraad eerst om moet worden
geraadpleegd. Naar verwachtng beginnen de werkzaamheden nu medio februari/maart
2018. Op verzoek van de aanwezigen zal dhr. Brukk zijn collega’s vragen aandacht te geven
aan communicate met de bewoners.
Met betrekking tot de vuilcontainers voor papier is nog overleg met de gemeente gaande.
Met name de vraag of de bestaande situate voor papier gehandhaafd kan blijven zou
mogelijk bespreekbaar zijn.
In de tekst het woord Stoelhorst moet zijn Vogelhorst.
3. Ingekomen post.
De Heidemij had info verstuurd over de akte Kern met Pit. Deze gaat rond.
Van de gemeente Leusden werden op alle adressen in de Glind folders ontvangen voor de
aanleg van Glasvezel. De individuele aansluitng zou ongeveer € 1.500 gaan kosten. Ook de
gemeente Barneveld is doende om de buitengebieden van glasvezel te voorzien, maar de
Glind zou daar niet onder vallen. Dhr. Brukk zal zijn collega's van de gemeente om info
vragen. Janneke Kuipers meldt dat de Rudolphstchtng onderzoekt of een straalopstelling
vanuit de Glindster naar diverse punten in het dorp een alternatef kan zijn. Op dit moment
wordt er gewerkt aan een proef opstelling naar de Donnerschool. In tegenstelling tot wat
diverse mensen dachten heef de Donnerschool geen glasvezel. De ervaringen van
Intermetzo met diens zakelijke aansluitng zijn volgens mevr. Heemskerk niet geweldig. De
verbinding is traag en er zijn nogal wat storingen.
Op 23 september is er een Boer -en buren burendag op het erf bij de fam. Methorst aan
de Schoonderbekerweg.
DOK 14 gaat per 1 juli 2018 stoppen.
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4. Mededelingen.
1. Vanuit de gemeente:
Dhr. Brukk geef informate over de vorderingen in de vernieuwing van de
waterzuivering. De plannen voor de kas zijn nu in een stadium van kosten berekening.
Vermoedelijk belopen de kosten ongeveer vier miljoen. Daar staat tegenover dat deze
methode besparend en educatef is. De vernieuwing van de persleiding naar Ede die
noodzakelijk is zou ook miljoenen kosten en kan hiermee vervallen. Knelpunt is nog de
lozing op de Modderbeek omdat hiervoor hoge zuiveringsnormen gelden. Hiervoor zou
een dijkverzwaringsproject van bv. enkele honderden meters sloot met riet kunnen
voldoen. Dhr. Hofman wil graag op de hoogte worden gehouden van de inhoudelijke
kant van het proces.
2. Vanuit de polite:
Dhr. van Maanen meldt dat het de laatste tjd erg rustg is en dat de jongeren, zelfs als
ze weglopen, niet veel overlast geven. De inbraak in de oude sportkantne op 21 juni is
nog niet opgehelderd. Er was wel veel schade en er zijn laptops gestolen. Er was een
klacht over hard rijden op de Gelijnsestraat. Dit bleek om een aanwonende te gaan.
Probeer altjd om eerst zelf mensen aan te spreken.
3. Vanuit de Veiligheidscoördinator:
Overlast bij de Glindster is vrijwel verdwenen. De leefijd van de jongeren op straat is
ook wat lager vanwege vertrek van een aantal oudere. Er waren wat kleine incidentjes
her en der.
Bij de verzamelplaats van plastc in het dorpscentrum werd diverse malen materiaal
gedumpt dat daar niet hoort. De gemeente heef het netjes weggehaald na diverse
verzoeken. De dader is inmiddels bekend en zal in eerste instante zelf worden
aangesproken. Mocht dit niet helpen, dan graag een bericht naar dhr. van Maanen.
Plastc zakken mogen pas donderdag ochtend worden neergezet.
4. Vanuit de Rudolphstchtng:
Vanaf 1 september zijn er weer vier nieuwe Europese vrijwilligers in het dorp actef.
DOK 14 zal medio zomer 2018 stoppen. De Rudolphstchtng buigt zich over hoe nu
verder. Gedacht wordt aan de medewerking van inwoners op vrijwillige basis.
Op 28 oktober wordt er een boek presentate gegeven over oud bewoners van de Glind
door dhr. Jaap Krediet.
Dhr. Evers geef een overzicht van de actviteiten van de Rudolphstchtng inzake
duurzaamheid. Het zogenaamde Regenboogprofel, waar iedere kleur staat voor een
aspect van het programma, wordt op 7 oktober met een Regenboogwandeling langs de
diverse projecten gepresenteerd.
Op 25 oktober is de kastanje oogstdag georganiseerd. Uitnodigingen volgen. Zie ook de
Glindse Bazuin en www.Glind.nl Het grote-daken-overleg heef ertoe geleid dat zes
agrariërs subsidie gaan aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Investeringsoptes komen later aan de orde. Later volgt dan ook aandacht voor kleine
daken.
De Japanse Duizendknoop overwoekert allerlei percelen, ook in de Glind. Er wordt
gezocht naar een bestrijdingsmethode. Mevr. van Oevelen wijst op het programma van
de gemeente Amersfoort, dat al voorziet in een acteve bestrijding.
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5. Vanuit Intermetzo:
Mevr. Heemskerk meldt dat de fusie met Pluryn binnenkort defnitef zal worden. Wat
positef aandoet is dat Pluryn een lokaal aansturingsmodel nastreef waardoor er meer
ruimte komt voor Glindse behoefen.
Intermetzo is aan het onderzoeken of het haalbaar is om vanuit de Glind met jongeren
aan te sluiten bij het event Equipe Mont Ventouk. Er is nog geen ekacte datum bekend,
maar het is in juni 2018 en de groep verblijf vijf dagen op een camping in zuid Frankrijk
in de omgeving van Avignon. De zoektocht naar deelnemers en buddy's voor de
deelnemers zal binnenkort starten.
6. Vanuit JUZT:
De groepsgroote is teruggebracht naar 10 jongeren. Het zijn op dit moment allemaal
meisjes uit Eritrea. Mevr. Steens geef aan dat de fetsverlichtng van de jongeren, die
in Amersfoort op de Internatonale School onderwijs volgen, met name op de Postweg
erg belangrijk is.
7. Vanuit Gezinshuis.com: Geen info.
8. Vanuit Stchtng Jeugddorp de Glind: Geen info.
9. Vanuit ‘s-Heeren Loo:
De laatste maanden waren nogal roerig in de organisate. Er waren vier gezinshuizen in
de Glind. Dit is teruggebracht tot twee. De fam. Huissteden-Abma zal medio november
stoppen met hun werk. Het gezinshuis gaat verder, maar er zijn nog geen vervangers
gevonden.
10. Vanuit de onnerschool:
Dhr. Hofman memoreert de emotonele en verdrietge gebeurtenissen rond twee
leerlingen en de impact die dat heef gehad -en nog heef op de hele school. Hij
noemt de steun van de gemeenten Barneveld en Nijkerk waardevol. Het herstel zal nog
lange tjd in beslag nemen.
Er zijn twee nieuwe afdelingsleiders benoemd, een in de Glind en een in Hilversum. Op
5 oktober is er een uitzending van de Evangelische Omroep in het programma Geloof,
Hoop en Liefde. Daarin vertelt dhr. Hofman ook over zijn ervaringen.
Er wordt hard gewerkt aan het model één kind, één plan in samenwerking met de
Stchtng Jeugddorp de Glind.
De Donnerschool heef het mooiste dak van De Glind voor zonnepanelen. Er worden nu
investeerders gezocht voor de installate van 80 zonnepanelen. Het totale bedrag is
begroot op € 60.000,- ekcl. btw. Er is samenwerking met de Werkgroep
Fondsenwerving.
11. Vanuit de Beatrixschool:
Het is in ieders belang dat deze school als enige basisschool in de Glind blijf bestaan.
Qua leerlingenaantal is dat problematsch. Nu de school is vernieuwd kunnen minder
leerkrachten meer leerlingen helpen.
12. Vanuit OK 14: Geen informate
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13. Vanuit de Belangenvereniging:
Mevr. Van Oevelen meldt dat de Werkgroep Fondsenwerving diverse projecten heef
gerealiseerd, dan wel hiermee bezig is. De vernieuwing van speeltoestellen bij de
gezinshuizen is in volle gang. Er wordt gewerkt aan een belevingstuin in de hof van de
Wijde Mantel, ook voor buitenstaanders toegankelijk. Op de website Glind.nl komt een
stroomschema voor nieuwe projecten.
Dhr. Van der Werf meldt dat er beweging gaande is rond de toegankelijkheid van de
Schoonderbekerweg tussen de Glind en Achterveld. Zoals bekend is deze weg deels in
partculiere handen en aanwonenden moeten deze weg dus ook onderhouden. Omdat
er nu weer gaten in de weg zijn gereden en vanwege sluipverkeer hebben de
aanwonenden met de gemeente Leusden overlegd om de weg voor auto’s uitsluitend
voor hen toegankelijk te maken. Dit heef gevolgen voor inwoners van de Glind.
Dhr. van der Werf vraagt de aanwezigen of er onoverkomelijke bezwaren bestaan
tegen dit voornemen. Hoewel dit voor enkele inwoners ektra belastng betekent zijn de
aanwezigen van mening dat dit niet het geval is.
5. orpsplan:
Dhr. Elzinga meldt dat de voorbereidingen voor het Dorpsplan in volle gang zijn. De
begrotng is nu rond dankzij een toezegging van de Rudolphstchtng. De dorpswerkgroep
zal binnenkort van start gaan. Wel worden nog een aantal dorpsbewoners benaderd om
zitting te nemen in de Dorpswerkgroep om zo evenwicht te bereiken tussen bewoners en
niet-bewoners.
Ook is er een opdracht geschreven voor de Dorpswerkgroep en is de DKK [Vereniging van
Kleine Dorpskernen in Gelderland]bereid gevonden om twee ondersteuners te leveren ter
begeleiding van de Dorpswerkgroep.
6. Wat verder ter tafel komt:
 Mevr. Verzijl meldt dat het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld
ontmoetngsavonden voor het pleegoudernetwerk organiseert. De volgende is op 28
september in de Vogelhorst in Barneveld.
 Er zijn zorgen over het onderhoud van het Schateiland. Onbekend wie hiervoor
verantwoordelijk is. Dit zou een mooi project zijn voor een maatschappelijk
ondernemen acte van een bedrijf.
 Mevr. Steens stelt de vraag wie op dit moment het beheer heef over het buurtbudget
en of er een overzicht bestaat. Dit blijkt niet het geval. De Belangenvereniging zal hier
aandacht aan besteden.
 Mevr. Steens meldt dat het houten kunstwerk aan de rotonde niet meer te redden is
volgens de kunstenaar. Wellicht kan overleg met de gemeente leiden tot een
alternatef.
 Dhr. Van Maanen merkt op dat dit Wijkplatorm het leukste is dat hij mag bijwonen.

