Verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatorm de Glind op 27 november 2017.
Aanwezig: Edson Brukx, gemeente Barneveld; Jan Hofman, Donnerschool; Yolande van Beusekom,
Gezinshuis.com; Aalt Visscher, Werkgroep duurzaamheid; Hennie van den Hoorn, Juzt; Annemiek
Geitenbeek, inwoner; Joost Oolders, Wijde Mantel; Nick Evers, Rudolphstchtng; Quirine Stnga,
Wijde Mantel; Gerard Besten, Jeugddorp de Glind; Els Heemskerk, Intermetzo; Hanneke Dijkstra,
Intermetzo; Elizabeth Louter-Portllo, Wijde Mantel; Myra Steens, inwoner; Rianne Joosten,
Inwoner; Nico van Maanen, polite; Saskia Verzijl, Veronique van Oevelen, Kees Franke, Kees van
der Werf en Kees Elzinga, Belangenvereniging. Dhr. A. Dijkstra en dhr. L. Knegt, namens de SGP als
toehoorders/belangstellenden vanuit de gemeenteraad Barneveld
Afwezig met kennisgeving: Mario Hogerheide, veiligheidscoördinator; Heidy van der Kruijf,
Beatrixschool en Dorien van den Hoorn, ‘s-Heeren Loo.
1. Aanvullingen op de agenda: de vergaderruimte blijkt te klein voor de grote opkomst. Dhr.
Hofman biedt daarom aan om de bijeenkomsten in de toekomst te verplaatsen naar de
Donnerschool. Dit aanbod wordt in dank aanvaard.
2. Verslag van de bijeenkomst van 11 september 2017:
N.a.v. punt 2: dhr. v.d. Werf meldt dat de Belangenvereniging in gesprek was met de
gemeente omtrent het gebruik van de pas uitgereikte blauwe containers voor papier. Ons dorp
is een grote papiercontainer rijk die centraal gelegen is. Voor veel inwoners is de
papiercontainer op eigen erf daarom niet nodig. De gemeente geef daarom de gelegenheid
om medio maart 2018 de blauwe containers te retourneren. Voor mensen die verderaf wonen
is dat wellicht geen opte. De Belangenvereniging zal nog een brief aan alle inwoners sturen
over dit onderwerp.
N.a.v. punt 10: Het aantal zonnepanelen moet niet 80 zijn maar 180.
3. Ingekomen post:
Informateavond Gelders Landschapsbeheer d.d. 19 september was goed bezocht. Verdere info
bij punt 4 Rudolphstchtng.
Dhr. Franke bezocht de ontmoetngsavond voor wijkplatorms en doet hiervan verslag.
Mevr. Verzijl bezocht de informateavond over het Dorpsklimaatonderzoek en doet hiervan
verslag.
De informateavond over Duurzaamheid op 20 november werd door diverse leden van de
Belangenvereniging bijgewoond. Deze avond was druk bezocht. Dhr. Evers doet inhoudelijk
verslag. Dhr. Visscher geef aan dat de flm over de zuiveringskas te vinden is op Glind.nl of via
Fietsanders.nl Een belangrijke conclusie van de avond is dat er een breed draagvlak is
gevonden voor verdere realisering van de plannen.
Helaas bleek er tegelijkertjd een informateavond van Gezinshuis.com te zijn waardoor het
aantal bezoekers mogelijk hoger had kunnen uitvallen. Mevr. Heemskerk vraagt daarom
aandacht voor een onderlinge afstemming van bijeenkomsten. Mevr. Van Oevelen wijst er op
dat er al een dorpsagenda wordt beheerd door de Rudolphstchtng om dit soort situates te
voorkomen. Helaas kan dat niet altjd. De avond over duurzaamheid was georganiseerd door
het Waterschap en de Gemeente.

4. Mededelingen door:
a) Gemeente: Dhr. Brukx meldt dat de voorbereidingen voor de reconstructe van de wegen
na het afoppelingsproject riolering Rudolphlaan in gang zijn gezet. Medio April 2018 zal
het project naar verwachtng worden gestart. In januari moet het defniteve plan worden
goedgekeurd door de gemeenteraad. Dhr. Van der Werf vraagt nogmaals extra aandacht
voor de wegkanten en bermen langs de Postweg richtng Barneveld. Zolang er geen
verharding van de asfaltrand wordt gerealiseerd blijf de situate vooral bij regen
gevaarlijk. In het gemeentelijk vervoersplan 2018 zou dit echt meegenomen moeten
worden. Dhr. Brukx is niet op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. het GVVP,
maar wijst wel op de eerdere correspondente van de gemeente over dit onderwerp aan
de belangenvereniging.
b) Polite: Dhr. Van Maanen meldt dat het de laatste maanden relatef rustg is. Enkele
incidenten kunnen verder niet inhoudelijk worden toegelicht. Aandacht graag voor de
fetsverlichtng, vooral van de bewoners van JUZT. Mevr. Van den Hoorn geef aan dat hier
zeker op gelet wordt maar dat de jongeren de verlichtng niet gebruiken, ook al werkt
deze goed. Dhr. Visscher beaamt dit.
c) Veiligheidscoördinator: Dhr. Hoogerheide heef per mail laten weten dat er weinig
incidenten zijn. Van één incident is de dader bekend en dit wordt aangepakt.
d) Rudolphstchtng: Dhr. Evers meldt dat de nieuwbouw van drie gezinshuizen aan de
Rudolphlaan achter Postweg 77 van start is gegaan. Opgemerkt wordt dat dit een snelle
procedure was.
Henk Linde gaat stoppen met de bloementuin. De Rudolphstchtng is in gesprek met
nieuwe pachters, ook voor DOK 14
Naar aanleiding van de avond over Landschapsbeheer is er een werkgroep gevormd aan
wie 8 avonden lang een cursus met praktjkdagen zal worden aangeboden.
e) Mevr. Heemskerk meldt dat er de afgelopen tjd enkele hefige incidenten met jongeren
hebben plaatsgevonden, die zich binnenshuis voordeden. Er is gelukkig een goede
samenwerking met polite. Het beleid om zonder zwaailicht aan te rijden kan niet altjd
worden toegepast vanwege dreiging en urgente. orazon is per 1 november gesloten. Het
gebouw wordt nu gebruikt voor tjdelijke opvang van enkele jongeren.
Het Mont Ventoux project is - in tegenstelling tot wat zij eerder aangaf – uitsluitend
bedoeld voor jongeren die van Jeugdzorg gebruik maken. Buddy's zijn echter altjd nog
welkom.
Het natonaal kinderfonds heef dit jaar besloten Intermetzo geen subsidie te verlenen in
het kader van de Acte Pepernoot. Dat is een tegenvaller die nu anders moet worden
gefnancierd.
f) Stchtng Jeeugddorp de Glind:
Dhr. Besten meldt: Op de presentatedag van het boek “Gedeeld Verleden”kwam een
verhaal naar voren over een bankje dat op de plek of in de buurt van het bronzen
monumentje aan de Postweg/ hoek Rudolphlaan zou hebben gestaan. Het verhaal gaat
dat dit stenen bankje ooit in een ernaast gegraven gat is verdwenen omdat de psycholoog
van het Jeugddorp van mening was dat het de jeugd van de Glind een ongewenste plek
bood om samen te klonteren. Dhr. Besten wil een acte beginnen om te zien wat hiervan
waar is en zo ja of het bankje kan herrijzen in oude glorie.
Van de Provincie Gelderland is een subsidie ontvangen om de sociale samenhang in de
Glind te versterken.
Een van de aanwezigen vraagt naar het bestaan van Sportdorp de Glind. Dat project is
beëindigd omdat de subsidie op was.

g) Gezinshuis.com: Mevr. Van Beusekom meldt dat er een intenteverklaring is opgesteld
met een aantal zorgorganisates m.b.t. de wijze waarop in samenwerking met elkaar een
gedeelde visie moet leiden tot een beter resultaat van de Jeugdzorg. Zie ook punt 10.
De franchise formule waarmee Gezinshuis.com werkt wordt momenteel aangepast aan
maatschappelijke ontwikkelingen.
h) JeUZT: Mevr. Van den Hoorn meldt dat de Leefgroep nog steeds vol zit terwijl elders in den
lande veel leegstand is waardoor ook sluitng van diverse groepen dreigt. Dhr. Hofman
geef een compliment voor het gedrag van de jongeren die in de leefgroep naast de school
wonen. Mevr. Van den Hoorn geef aan dat ieder welkom is en dat de kofe altjd klaar
staat.
i) ‘s-Heeren Loo: geen meldingen
j) Donnerschool: Dhr. Hofman laat weten dat hij trots is op de intenteverklaring waar mevr.
Van Beusekom op doelde. Er is gedurende twee jaar hard gewerkt aan de onderlinge
afstemming tussen de deelnemende organisates.

Voort geef dhr. Hofman aan dat het verwerkingsproces m.b.t. het tragische voorval
betrefende twee leerlingen van de Donnerschool nog lang niet klaar is. Hij heef nog
veelvuldig contact met de ouders van het slachtofer. Binnenkort zal er in aanwezigheid
van de familie een kastanjeboom geplant worden in een besloten bijeenkomst.
Tenslote geef hij aan dat de school heef besloten een extern onderzoek in te stellen
over deze gebeurtenis: heef de school al dan niet signalen dat er een dreigende situate
ontstaat/ontstaan is laten liggen en wat kunnen we doen om preventef te handelen.
k) De Beatrixschool: geen meldingen
l) DOK 14: geen meldingen
m) De wijde Mantel: Dhr. Oolders geef aan dat men trots is op de belevingstuin die bijna
klaar is. Medio voorjaar 2018 zal de formele opening plaatsvinden. Nu is het te koud
daarvoor.
Mevr. Stnga meldt dat het logeerhuis initatef goed loopt. Onder de naam Qdreams zijn
er nu twee plaatsen beschikbaar, maar de bedoeling is uit te breiden naar vier plekken. Er
is veel [landelijke] vraag naar.
n) Belangenvereniging: De verlichtng van het pannaveldje kan worden gerealiseerd dankzij
een mote van het DA die door de gemeenteraad is aangenomen. De fnanciering komt
uit het overschot van de begrotng . Uitvoering en regulier gebruik kunnen nu geregeld
worden.
De aanleg van Glasvezel gaat door vanuit het project Digitale Stad Leusden. Realisering
medio zomer 2018. Het project van de Rudolphstchtng is hierdoor beëindigd. Opgemerkt
wordt dat het graafwerk aan de Rudolphlaan misschien gecombineerd kan worden met
het leggen van een kabel. Dhr. Brukx zal dit oppakken t.b.v. intergemeentelijk overleg.
Dhr. Elzinga meldt overlast van het personeel van Salland Wegenbouw bij de
afoppelingswerkzaamheden hemelwater en de aanleg van riolering t.b.v. de nieuwbouw
van drie gezinshuizen. Er wordt niet gecommuniceerd met de bewoners van Postweg 67
en zonder waarschuwing de tuin overhoop gehaald en bomen omgezaagd. Ook wordt er

tegen de muur geürineerd. Hij zal het bedrijf aanspreken omdat een persoonlijk gesprek
met de werknemers niets opleverde.
De door de gemeente aangeboden luiercontainer kan mogelijk geplaatst worden bij de
Wijde Mantel. Mevr. Steens merkt op de fam. Huissteden van ‘s Heeren Loo ook veel
luierafval heef. In gemeenschappelijk overleg zal worden bekeken wat de beste oplossing
is. Dhr. Elzinga zal dit oppakken.
5. Dorpsplan: Dhr. Elzinga meldt dat na veel oponthoud de DKK nu heef aangegeven begeleiders
voor het proces te kunnen leveren De namen zijn inmiddels bekend en er is een datumprikker
uitgegaan voor de eerst bijeenkomst medio januari 2018. Vermoedelijk wordt het 15 januari.
Wethouder van der Hengel van de gemeente heef toegezegd dat er een bijdrage van € 500,wordt gegeven voor gezamenlijk eten als start van het proces. Dit wordt in dank aanvaardt. De
DKK zal dit verder afwikkelen.
6. Duurzaamheid: Dhr. Visscher van de commissie Duurzaamheid meldt dat er een nieuwe
website is gemaakt. Deze is te benaderen via www. Glind.nl of via www.Fietsanders.nl. Ook is
er een kaartspel beschikbaar waarmee de lange winteravonden kunnen worden besteed aan
het onderwerp Duurzaamheid. Dit spel is ontwikkeld door dhr. Visscher zelf en is te koop.
Dhr. Visscher neemt diverse complimenten in ontvangst voor de energieke aanpak van dit
onderwerp. Hiermee wordt de Glind zeker zichtbaar voor de omgeving. Dhr. Hofman wil graag
aansluiten bij overleg met de wethouder en de Rudolphstchtng. De Donnerschool heef een
SDE-subsidie gekregen om te verduurzamen. De opbrengst hiervan zal worden besteed aan
educate over duurzaamheid. De SGP is onder de indruk van de diverse actviteiten en zal dit
meenemen naar de gemeenteraad.
7. Wat verder ter tafel komt:
a) Buurtbudget: Mevr. Steens wil graag weten of er toezicht is op de besteding van het
buurtbudget en zo ja wie dat uitoefent. Mevr., van Oevelen geef aan dat de werkgroep
Fondsenwerving dit in het kader van centrale documentate heef besproken. De
Rudolphstchtng en de Belangenvereniging zouden dit samen kunnen oppakken. Dhr.
Franke als penningmeester van de Belangenvereniging pakt dit op.
b) Mevr. Steens vraagt bij wie het onderhoud van de opbouw van de put in het plein berust.
Dit blijkt de Rudolphstchtng te zijn. Dhr. Evers zal dit verder oppakken.
c) Mevr. Steens heef contact gehad met de kunstenaar die destjds het beeld bij het plein
heef gemaakt. Dit is aan het vergaan en volgens dhr. Jan arel Koster is dit ook de
bedoeling. Hij zou wel een ander monument willen maken. Mevr. Steens werkt dit verder
uit en komt met een plan.
d) Mevr. Steens meldt dat de Glind per 1 januari 2017 625 inwoners telde.

Data voor de Wijkplatormbijeenkomsten voor 2018:
26 februari; 4 juni; 10 september en 10 december.

