Dorpsplan 2018-2028
De gemeente Barneveld heeft alle bewoners van de Glind gevraagd om een nieuw dorpsplan te
maken waarin voor de komende tien jaar wordt vastgelegd hoe de leefbaarheid in de Glind er uit
gaat zien.
Dat gaat dus over alle aspecten van het dagelijkse leven zoals wij dat ervaren. Daarom is het van
groot belang dat alle inwoners van de Glind bij dit plan betrokken worden. Voor het
gemeentebestuur is het DORPSPLAN de komende tien jaren uitgangspunt van beleid.
Op 29 mei 2017 zijn we als dorp bij elkaar gekomen en is er afgesproken om een
dorpswerkgroep te vormen. Die werkgroep is in januari gestart. Nu willen we graag weten wat er
onder de bewoners van het dorp leeft en daarom:
nodigen wij als dorpswerkgroep jullie uit om op dit paneeltje wensen en ideeën voor ons
dorp op een creatieve manier vorm te geven.
Hoe zou de Glind er in de komende 10 jaar uit moeten zien en wat is daarbij belangrijk ?
Het maakt niet uit of het een mooi en goed doordacht idee is of zomaar een gekke inval.
De sky is de limit. Je mag alles bedenken. We zijn benieuwd naar jullie ideeën
Het dorpsplan gaat over de volgende thema’s:
Sociale samenhang is een breed begip. Het gaat over de mate waarin burgers in de maatschappij
verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Als begrip staat
het tegenover 'ieder voor zich'. In de Glind is dat een specifiek onderwerp omdat zorg en wonen sterk met
elkaar verweven zijn.
Verkeer en infrastructuur gaat over de vraag hoe in de komende jaren het wegennet en het onderhoud
daarvan er uit zal zien en wat we vinden van de verkeersstroom. .
Wonen betreft o.a. de vraag waar woningen kunnen komen. Maar dit gaat ook over bijvoorbeeld
recreatie, de kerk en de indeling van het landschap..
Zorg gaat over de zorginstellingen en hun [jeugdige] bewoners en hoe die betrokken kunnen zijn en
worden bij het dorpsleven.
Agrariërs en inwoners buiten het centrum hebben belangen die soms lastig verenigbaar zijn met
andere onderwerpen.
Onderwijs in de Glind wordt gerealiseerd door de Donnerschool en de Beatrix school. Hun participatie in
het dorp is belangrijk, ook voor de komende jaren.
Bedrijven gaat over de betrokkenheid van alle bedrijven in de Glind en de wijze waarop zij in het
dorpsleven kunnen participeren.
Duurzaamheid is in vrijwel alle bovenstaande thema’s terug te vinden; woningbouw, verkeer en vervoer,
mest- en fijnstofproblemathiek enzovoort.
Overige thema’s kunnen natuurlijk ook worden verzonnen. Het staat iedereen vrij om aan te vullen.

Op 16 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is de volgende dorpsbijeenkomst in
de Glindster.. Dan inventariseren we de ideeën van het dorp en werken alles
in drie stappen uit.
Zet deze datum in je agenda.
Alvast dank voor je bijdrage.
Hanneke, Els, Willeke, Gerard, Rob, Kees, Ferdinand, Albert Jan, Ben, Heralt
(de dorpswerkgroep)

