De Glind, 8 november 2017

Het maken van een dorpsplan 2018-2028
Opdracht voor de Dorpswerkgroep
Wat vooraf ging:
Medio 2010 is door een aantal inwoners van de Glind in samenwerking met de DKK en de gemeente
Barneveld een dorpsplan gemaakt. Inmiddels zijn we 7 jaar verder. De maatschappelijke, economische en
technische ontwikkelingen gaan echter zo snel dat er een nieuw dorpsplan moet komen omdat het vorige
uit 2010 inmiddels te sterk achterhaald is om nog tot 2020 te kunnen fungeren als beleidsleidraad.
Met name het begrip duurzaamheid heef in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Nieuwe inzichten brachten nieuwe eisen mee op het gebied van energievoorziening, afvalverwerking en
verkeer en vervoer.
Het bestaande dorpsplan is daardoor gedateerd en speelt onvoldoende in op de actualiteit. Niet alleen in
ons dorp maar ook daarbuiten vinden veel ontwikkelingen plaats waar wij direct mee te maken hebben.
Concrete voorbeelden:
 Veel agrarische bedrijven stoppen de komende jaren. Sloopregelingen van schuren bieden de
agrariërs mogelijkheid bieden tot bouw van woningen, mogelijk aan de dorpskernranden (voorb.
woningen Hoeve De Knip, Schoonderbekerweg).
 Gevolgen voor passend onderwijs voor Beatrixschool en Donnerschool.
 Verkeerssituatie Postweg en Schoonderbekerweg.
 Duurzaamheidsagenda: o.a. kaders gemeente Barneveld, besparing en opwekking energie, lokale
zuivering afvalwater, milieustraatje e.d.
 Ontwikkeling naar steeds grotere zorgkoepels waarbij regie op steeds grotere afstand van De Glind
plaats vindt. Bezuinigingen in de zorg die sterk voelbaar zijn in De Glind en het voortbestaan van
recreatieve voorzieningen onderdruk zet (o.a. zwembad, Glindster).
Op 29 mei 2017 was er een dorpsbijeenkomst waarin alle inwoners van de Glind kennis konden nemen van
het voornemen om een nieuw dorpsplan te maken. Tijdens deze bijeenkomst is er een werkgroep
geformeerd die aan de hand van thema’s en voortbordurend op het bestaande dorpsplan een nieuw plan
zal gaan concipiëren. De werkgroep zal ondersteund worden door een procesbegeleider van de vereniging
Kleine Dorpskernen Gelderland [verder DKK] . Ook kan een beroep worden gedaan op de Rudolphstichting
wanneer expertise nodig is om te komen tot een afgewogen oordeel.
Rol Belangenvereniging: De gemeente heef de belangenvereniging gevraagd om het initiatief te nemen in
de totstandkoming van het proces. De belangenvereniging wil echter een bescheiden rol spelen in de
inhoudelijke totstandkoming van het dorpsplan. Zij heef immers zelf ook belangen.
Wel is de Belangenvereniging verantwoordelijk voor de goede procesgang en de fnanciële afwikkeling van
dat proces.

Opdracht aan de werkgroep:
De werkgroep maakt aan de hand van de volgende thema’s een voorstel m.b.t korte, middellange en lange
termijn doelstellingen:
 Verkeer en vervoer
 Recreatie en sport
 Woningbouw
 Agrarische bedrijven en landschapsinrichting
 Duurzaamheid.
 Onderwijs
 Zorg-en andere bedrijven.
 Eventuele andere belangrijke thema’s
In de bijeenkomst van 29 mei is door de aanwezigen met nadruk gevraagd om een goed werkplan.
De eerste opdracht aan de werkgroep is daarom ook het maken van een werkplan.
Het verdient aanbeveling om het werkplan in te richten volgens de SMART-richtlijnen:
 Specifek. Wat gaan we precies doen voor wie?
 Meetbaar. Is het kwantifceerbaar en kunnen we het meten?
 Haalbaarheid. Kunnen we het gedaan krijgen binnen de toegekende tijd met de beschikbare
middelen?
 Relevantie. Zal deze doelstelling een efect hebben op het gewenste doel of strategie?
 Tijdsgebonden. Wanneer zal deze doelstelling zijn bereikt, en/of wanneer zullen we weten dat we
klaar zijn?
In sommige gevallen zal een expert of autoriteit moeten worden geraadpleegd, om uit te zoeken of de
doelstellingen in het werkplan haalbaar zijn. De gemeente heef reeds toegezegd dat zij bereid is informatie
te verstrekken over kaders waarbinnen plannen kunnen worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden
gezocht met Heidy Smit, die ook aanwezig was op 29 mei. De Rudolphstichting heef toegezegd expertise
die nodig wordt geacht mogelijk te maken.

