Uittreksel uit het Dorpsplan 2010 en wat er van de voornemens terecht is gekomen:
Zwart: Uit het Dorpsplan 2010 overgenomen
Blauw: weergave resultaten.
1
Toekomstige samenwerking in de Glind.
Alle partijen spreken de wens uit zo dicht mogelijk aan te willen sluiten bij de bestaande
praktijk binnen de gemeente Barneveld wat betreft de functies, taken en rollen van het
Wijkplatform, de Belangenvereniging, de Ondernemersvereniging en de samenwerking die
daarbinnen gezocht wordt met ook de gemeente, welzijnsorganisaties, politie en
woningstichting. De precieze Glindse uitwerking wordt nog nader ingevuld in overleg tussen De
Belangenvereniging en de ondernemersvereniging i.o. met advisering van de Gemeente.
Dit is gerealiseerd. Het Wijkplatform heeft zich daadwerkelijk tot een overleg platform
ontwikkeld waarbij iedereen welkom is, en waarin uitwisseling plaats vindt tussen alle
aanwezige organisaties en inwoners onder leiding van de Belangenvereniging. De
Ondernemersvereniging heeft echter na een kort bestaan verder geen invulling gekregen.
Startend in 2010 ontstaat er een praktijk van periodiek overleg tussen de bewoners en de
ondernemers (zorgpartijen en agrarische bedrijven) in De Glind met de volgende doelen:
 elkaar informeren over ontwikkelingen en plannen;
 ideeën uitwisselen die de andere partij mogelijk raken, of waarin samen optrekken gewenst
kan zijn;
 afstemmen van initiatieven en activiteiten gerelateerd aan dit visiedocument;
 indien er overeenstemming is tussen de partijen t.a.v. bepaalde ontwikkelingen of plannen,
een gezamenlijk advies uitbrengen (aan bijv. de Gemeente).
Het Gezamenlijk Overleg Platform [GOP] heeft zes jaar lang gefunctioneerd en is medio 2016
opgeheven.
2
De Glind heeft een plattelands uitstraling met een uitgesproken groen karakter
De groene plattelands uitstraling van De Glind moet behouden blijven. In De Glind is ruimte
voor de ontwikkeling van wandel- en ruiterpaden.
Er zijn diverse klompenpaden en een ruiterpad aangelegd en hier wordt ook gebruik van
gemaakt.
2.2
De Glind moet verkeersveilig en verkeersluw worden.
Hiertoe worden delen ingericht als woonerfzone, terwijl voor de andere wegen het 30 km.regime geldt met de kanttekening dat de inrichting wel rekening moet houden met agrariërs
die door het dorp moeten kunnen met hun agrarische voertuigen en de inrichting niet strijdig is
met de belangen van de bedrijven die aan die wegen liggen.
Er zijn twee woonerven in de Glind, t.w. Glindhorst en Geleijnsestraat. Een derde woonerf is in
aanleg. Het hele dorp is een 30 km zone.
2.3
Kleinschalige jeugdzorgeenheden in De Glind: gezinsvormen.
Zowel de zorgpartijen als De Belangenvereniging zijn het eens over het feit dat er geen
“jeugdzorg plus” voorzieningen zullen ontstaan in De Glind.
Dit is niet gebeurd. De term Gezinshuis-plus zorgde echter wel voor veel verwarring.
2.4
Sociale samenhang: ontmoeten en corrigeren/aanspreken en aanspreekbaar
zijn.
Ter versterking van dit voornemen werd een veiligheidscoördinator en buurtbewaking
ingesteld. De goede samenwerking met de politie is een bijdrage om de overlast door jongeren
beter beheersbaar te maken.

2.5
Duurzame energie.
Mogelijke samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld de agrariërs en de zorgpartijen
kunnen ontstaan rond het thema duurzame energie. Denk hierbij aan de mogelijkheden om
zonnepanelen te plaatsen op daken van agrarische gebouwen of biogasinstallaties. De energie
kan mede gebruikt worden binnen de zorg.
Dankzij initiatieven van diverse partijen en gemeente staat duurzaamheid goed op de kaart en
wordt gewerkt aan diverse projecten op het gebied van energie, [afval]waterhuishouding en
afvalscheiding.
2.6
Nieuwbouw van ‘reguliere’ woningen in de lagere prijsklassen.
Alle partijen onderkennen het belang van de bouw van reguliere nieuwbouwwoningen in de
lagere en midden prijsklassen, voor de sociale samenhang van het dorp. Economische en/of
sociale gebondenheid van toekomstige bewoners is gewenst.
Gerealiseerd met de bouw van zes eengezinswoningen en zes gezinshuizen.
2.7

In stand houden van voorzieningenniveau.

Alle partijen delen de zorg dat het beheer van de voorzieningen alleen mogelijk is door een
combinatie van enerzijds de inzet van vrijwilligers en anderzijds de bijdrage en vergoedingen
van zorginstellingen. De groep vrijwilligers waar aanspraak op wordt gedaan is beperkt
waardoor hun inzet onder druk staat. De zorginstellingen hebben te maken met een steeds
dwingendere financiering vanuit de reguliere zorggelden. Hierdoor is het huidige beheer van de
Glindse voorzieningen niet automatisch geborgd voor de toekomst.
Het zwembad en de Kinderboerderij zijn nog steeds in bedrijf dankzij de inzet van vrijwilligers.
Helaas is de SV de Glind ter ziele. Het vrije tijds bestedings team is ondanks gedwongen
vertrek van Jetteke Keuken nog actief omdat de Rudolphstichting hier veel ondersteuning aan
biedt. Een nieuw initiatief is nog in ontwikkeling.
2.8
Basisonderwijs in De Glind.
De Glind heeft op dit moment twee basisscholen. De situatie en het bestaansrecht van de
Besselaarschool is uiterst zorgwekkend. De Beatrixschool heeft een meer afgezonderde positie.
Dit onderwerp zou in het overleg tussen de belangenvereniging en de ondernemersvereniging
zorg bij de kop moeten worden gevat.
De Beatrixschool heeft de rol van de Besselaarschool overgenomen en is hierdoor meer bij de
Glind betrokken geraakt omdat diverse opgenomen jongeren deze school bezoeken.

