Verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform de Glind d.d. 26 februari 2018
Aanwezig: Kees v.d. Werf, voorzitter; Kees Franke en Kees Elzinga, secretaris namens de
belangenvereniging de Glind; Roel van Riezen, bewoner en namens de Buurtbusvereniging;
Aalt Visscher, bewoner en lid Commissie Duurzaam de Glind; Klaas Beens en Ben van Grieken,
bewoners en lid Commissie Fijnstof; Myra Steens, bewoner en redacteur/beheerder Glind.nl;
Joost Oolders en Quirine Stinga, bewoners namens de Wijde Mantel; Richard van Dijk,
bewoner; Hennie van den Hoorn, bewoner en namens JUZT; Hanneke Dijkstra, bewoner en
namens Intermetzo; Jenny v.d. Werf, bewoner; Bertha van den Berg, bewoner; Nick Evers,
bewoners en namens de Rudolphstichting; Yuri Voloshin, Pauline Sperling, Seyma Kilinc en
Tony Gómez Romano, Europese Vrijwilligers; Edson Brukx namens de Gemeente Barneveld.
Afwezig met kennisgeving: Saskia Verzijl, Jan Hofman, Dorien van den Hoorn, Veronique
van Oevelen, Mario Hoogerheide, Ben Delhaas en Els Heemskerk.
De voorzitter heet allen welkom en nodigt ieder uit voor een korte kennismakingsronde omdat
niet iedereen allen kent.
1

Aanvullingen op de agenda:
Vrijwilligersbeleid
Fijnstof
Schoonderbekerweg
Deze punten worden onder het punt WVTTK besproken. Dhr. Elzinga geeft aan dat hij
voor de vergadering met mevr. Van den Berg had afgesproken het Vrijwilligersbeleid op
de agenda te plaatsen. Dit is hem helaas ontschoten waarvoor excuses.

2. Verslag van de bijeenkomst van 27 november 2017: geen op-of aanmerkingen.
3. Ingekomen post: De in de bij de agenda gevoegde bijlage vermelde stukken worden door
dhr. Elzinga nog nader toegelicht.
Naar aanleiding hiervan worden de volgende afspraken gemaakt:
Ad 1: Er ontstaat een korte discussie over het vrijwilligersbeleid. Als verzoek wordt aan
de Rudolphstichting meegegeven om nog een keer alle vrijwilligers in de Glind bijeen te
roepen voor coördinatie, afstemming en overleg. Ook het buurtbudget komt hier even
ter sprake als aangrenzend onderwerp. Dhr. Evers neemt dit mee.
Ad 2: De Buurtbus valt onder verantwoordelijkheid van de eigen vereniging. Dhr. Van
Riezen nodigt daarom de aanwezigen uit om op-en aanmerkingen en suggesties ter
verbetering aan het bestuur bij hem te melden. Naar de gemeente kan een bericht dat
alleen de afwezigheid van openbaar vervoer op zondag nog steeds als niet ideaal wordt
ervaren.
Ad 3: De AED op de Donnerschool kan alleen worden gebruikt tijdens de
openingstijden, hetgeen een beperking inhoudt. Een andere AED bij de Glindster is wel
permanent bereikbaar.
Ad 4: De Europese vrijwilligers geven een presentatie van de organisatie van de
Nationale Buitenspeeldag op 13 juni 2018. Zij zullen deze dag organiseren onder de
paraplu van het vrije tijds team van Stichting Jeugddorp de Glind en met ondersteuning
van Be active van de gemeente en andere partijen. Dhr. Brukx zal bij de gemeente
nagaan of een vergunning nodig is. Dhr. Elzinga heeft bij het Carel Nengermanfonds
[ASR] om T-shirts voor de deelnemende volwassenen gevraagd.
Ad 4: Voor de agrarische ondernemers in de Glind een belangrijk onderwerp. Dhr. Van
Dijk neemt dit mee naar zijn achterban. Ook op Glind.nl zal een bericht worden
geplaatst.

4. Mededelingen door:
1) Gemeente:
Dhr. Brukx meldt dat het groot onderhoud van de Postweg op de voorlopige lijst
werkzaamheden 2018 is geplaatst. Dit zou betekenen dat naast de asfaltering ook
het bermbeton wordt aangebracht.
Voor de verlichting van het Pannaveldje is een offerte uitgebracht en deze is in
behandeling bij de gemeente.
2) Politie: niet aanwezig.
3) Veiligheidscoördinator:
Extra aandacht voor grasveld tussen Rudolphlaan en Postweg. Daar wordt de laatste
weken met auto’s gecrost op het grasveld. Als iemand wat ziet (liefst kenteken) dan
graag aan Mario melden. Er staan 2 potentiële daders op het lijstje maar ze zijn nog
niet op heterdaad betrapt.
Bij inbraakalarmen in de Glind (Diverse panden) niet als buitenstaander naar Mario
of medewerkers van het betreffende pand bellen. Alle panden met een
inbraakalarm/brandmeldinstallatie zijn aangesloten op een alarmcentrale. Die
handelt de melding volgens een bepaalde procedure af.
In negen van de tien gevallen doet Glind-Alert de opvolging en lost het zich vanzelf
op. Onnodige meldingen en telefoontjes van buitenstaanders zijn dan alleen lastig.
Ook in het geval men bij de hoofdingang lampen ziet flitsen bij bijvoorbeeld de
Glindster en Donnerschool. Dit lost zich vanzelf op. Dan is er al iemand gealarmeerd
of is het een maandelijkse test.
4) De Rudolphstichting:
Op 19 februari was er een bewonersbijeenkomst die goed werd bezocht. O.a. de
aanwending van zonnepanelen op kleine daken en de mogelijkheden voor de
huurders werden hier besproken.
Op 19 maart gaat de actie NL.-doet weer van start. Vrijwilligers zijn nog welkom.
De nieuwbouw van 3 gezinshuizen aan de Postweg achter nr. 77 is van start
gegaan.
5) Intermetzo:
Het pand van Corazon wordt soms bewoond.
De eerste tiny houses worden binnenkort geplaatst. Bij de fam. Van den Berg in de
tuin op 17 maart a.s. De Rudolphstichting is nog bezig de pr te verzorgen.
Dhr. v.d. Werf meldt dat het bestuur van het zwembad met St. Jeugddorp de Glind
is overeengekomen dat deze organisatie meer gaat investeren in de professionele
bemensing en ondersteuning van het zwembad gedurende de openingsmaanden.
6) t/m 10) : Deze organisaties waren niet aanwezig
11) Wijde Mantel:
Op 2 maart ‘s avonds is er weer de maandelijkse spelletjes avond. Ieder is van
harte welkom.
12) Belangenvereniging: geen mededelingen.
5. Dorpsplan: Mevr. Dijkstra meldt dat de Dorpswerkgroep gaat inventariseren welke wensen
en ideeën voor de komende jaren er leven onder de bewoners. Daartoe krijgt ieder de
uitnodiging om op een schilderspaneel met verf of anderszins hieraan uitdrukking te geven.
De panelen worden persoonlijk afgegeven op ieder adres en kunnen tot eind maart bewerkt
worden. Op 16 april is er dan een grote dorpsbijeenkomst waarin de opbrengst zal
worden gedeeld. Vervolgens zullen de wensen en ideeën worden getoetst aan de
gemeentelijke kaders en in een concept dorpsplan worden opgenomen.
Dhr. Rob Brand is voorzitter van de dorpswerkgroep.
6. Commissie Duurzaamheid:
In samenwerking met de Rudolphstichting zijn al diverse plannen gemaakt en ideeën
uitgewerkt. Er is al subsidie toegekend voor zonnepanelen op 6 grote daken bij
agrarische bedrijven in de omgeving. Voor de kleine daken zullen de huurders en
huiseigenaren bezocht worden om de mogelijkheden te bespreken.
Dhr. v.d. Werf meldt dat er door de Belangenvereniging namens vier partijen een
subsidieaanvraag bij de gemeente Barneveld is ingediend voor het restbedrag van de
eerder verleende subsidie voor sporten accommodatie verbetering ad € 120,000,-

Het is niet gelukt om het estafettestokje duurzaamheid in de gemeente over te geven
aan de gemeenteraad.
7. WVTTK:
De Belangenvereniging heeft zich opgegeven voor de Oranjecollecte in de week van 22
tot en met 26 mei. Naast het eigen dorp en buitengebied zijn ook Zwartebroek en
Terschuur aangewezen als collectegebieden. Daarom zoeken we nog veel vrijwilligers.
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking weer gehouden. Veronique van Oevelen
is begonnen met de voorbereidingen maar zij zoekt nog mede organisator[en]. Het
thema van dit jaar zal volgens Dagblad Trouw het verzetswerk betreffen. Graag melden
bij Veronique of het secretariaat.
Op 17 maart wordt op de boerderij de Grote Glind aan de Barneveldse de beplanting
voor het project erfverbetering uitgereikt. Die dag wordt ook een zgn. Tiny House
geplaatst bij het pand Postweg 55 van de fam. v.d. Berg.
Op 20 april is de opening van de belevingstuin van de Wijde Mantel
Mevr. Van den Berg meldt dat de Koningsspelen ook op 20 april worden georganiseerd
in een klein overzichtelijk evenement. De organisatoren stemmen onderling af zodat
men elkaar niet in het vaarwater zit.
Mevr. Van de Berg geeft haar mening over het vrijwilligersbeleid dat momenteel in een
ongecoördineerde fase zit. Er is geen vervolg gegeven aan de eerste vrijwilligersbijeenkomst die door de Rudolphstichting werd georganiseerd. De scheidslijn tussen
wat door vrijwilligers in het dorp en wat door professionals wordt georganiseerd is
onduidelijk en vaag. Er is geen coördinatie over de aanvraag van een buurtbudget. Dhr.
Elzinga meldt dat hij contact heeft gehad met mevr. Tuhusula van Welzijn Barneveld en
heeft afgesproken om een datum te prikken voor een bijeenkomst. Het is nu belangrijk
om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. De Belangenvereniging zal het voortouw
nemen.
Dhr. Visscher meldt dat de bomen en knotwilgen aan de Schoonderbekerwerg hard toe
zijn aan onderhoud. Ook de knotwilgen aan de Glindhorst moeten onderhouden worden.
Niet bekend is wie er verantwoordelijk is hiervoor. Dhr. Brukx zal bij zijn collega’s van
de gemeente informeren.
8. Rondvraag:
Fijnstof: Dhr. Beens vraagt aandacht voor de fijnstofproblematiek. Er is een
belangengroep Fijnstof gevormd door een aantal mensen uit het dorp die met dhr. Van
Deelen overleg had in verband met de uitbreidingsplannen van zijn kippenboerderij.
Feitelijk leek men tot overeenstemming te zijn gekozen. Helaas haalde dhr. Van Deelen
één dag voor de overeenkomst datum een streep door alle afspraken. Omdat fijnstof
een onderwerp van algemeen belang is verzoekt de commissie nu de Belangenvereniging om hier een agendapunt van de maken. Dhr. Van der Werf zegt toe dit op
de agenda van de komende bestuursvergadering te willen plaatsen. Dhr. Beens zal een
samenvatting van de activiteiten van de commissie aan de Belangenvereniging sturen.
Op verzoek van dhr. Van Grieken geeft dhr. Van der Werf een overzicht van de situatie
Schoonderbekerweg. Het gebruik van de weg door busjes die leerlingen voor de
Donnerschool brengen is niet toegestaan maar gebeurt toch. Hierover kan de
Donnerschool worden aangesproken. Afsluiting is niet mogelijk. Wel kan gestreefd
worden naar gebruik voor bewoners , fietsers en wandelaars.
Mevr. Steens meldt dat er een werkgroep Kunst in de Glind in oprichting is die leden
zoekt. Aanmelding bij haar, mevr. De Jongen of dhr. Besten.
Medio midzomer komt er een groot feest samen met de bewoners van Valkenheide in
Maarsbergen. Het is de bedoeling dat dit voor alle dorpsbewoners is.

