Verslag vergadering van het Wijkplatfrr fp 4 juni 2018 in J.H. Dfnnerschffl
Aanwezig: Kees van der Werf (vffrziterr) Saskia Verzijl (Saren Verderr) Arjen Kfrevaar (Prf
’98r) Gerard Besten (Stchtng Jeugddfrp De Glindr) Bas van Dijk (De Wijde Mantelr) Janneke
Kuipers (Rudflph Stchtngr) Kees Franke (penningreesterr) Harry Reddering
(Belangenverenigingr) Myra Steens (www.deglind.nlr) Suzanne Wassink (Prf ’98r) Mieke
Grfen (PKNr) Edsfn Brukx (gereente Barneveldr) Bertha van den Berg) (Gezinshuisfuder en
vrijwilligersr) Nick Evers (Rudflphstchtngr) Wilra Heijkffp (Christen Unier en Jan Hffran
(J.H. Dfnnerschfflr.
Nftulist: Jan Hffran
Afwezig ret kennisgeving: Els Heerskerk (Interretzfr) Jffst Oflders) Quirina Stnga) Kees
Elzinga


Opening en welkfr dffr de vffrziter:
 Welkfr fp de J.H. Dfnnerschffl
 Vffrstelrfnde: Edsfn Brukx is vffr het laatst) ieder stelt zich vffr
 Aanvulling van Mieke Grfen fp de agenda: vffrrangsituate Pfstweg

2. Verslag van de vergadering van 26 februari 2018





Buurtbus: geen nieuwe suggestes) wel een wens dat de buurtbus fp zfndag gaat
rijden.
Buitenspeeldag lffpt.
AED: Er zijn nu drie AED’s in het dfrp.
Knftwilgen Glindhfrst zijn fp verzfek van bewfner al snel geknft dffr de gereente.

3. Ingekfren pfst




Mail Rudflphstchtng actviteiten vrijwilligers fverzicht.
Mail Verfnique: nfgraals graag aandacht vffr de Japanse duizendknffp.
brief DKK) te lezen fp htp://kpb.nieuwsrap.nl/news/nibriviewer.php?edid=309.

4. Mededelingen dffr:


De gereente:
o Op de Pfstweg kfrt een nieuwe asfaltlaag ret berrbetfn van kruising ret de
Helweg tft bebfuwde kfr grens De Glind.
o Ringlaan vanaf de Pfstweg tft aan de Bfshuisweg krijgt ffk nieuw asfalt en
Berrbetfn.
o Gereente heef pfsitef gereageerd fp de vraag fr verlichtng fp het
pannaveldje) fp vffrwaarde dat er gebruikstjden in acht wfrden genfren. Er is
één bezwaar van een frwfnende fntvangen.
o Na de zfrervakante kfrt een inffrrateavfnd fver de planning van het grfft
fnderhfud van de Schffnderbekerweg en Rudflphlaan.
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o Het vfetpad langs de Schffnderbekerweg wfrdt dffrgetrfkken richtng
Glindhfrst.
o Bushalte Pfstweg wfrdt fpgeknapt.
o De verkeerssituates in De Glind zijn niet fveral duidelijk. Vffrstel van het
wijkplatfrr dat bij de herbestratng ffk de verkeersveiligheid reegenfren
wfrdt.
De pflite: niet aanwezig
De veiligheidscfördinatfr: niet aanwezig
De Rudflphstchtng.
o Er is een nieuwe hfrecafndernerer (www.fnsdeglind.nlr. Nick Evers neert de
vraag fver afscheid van de huidige fndernerers ree.
o 12 Juni is een inlffpavfnd fver de rifflzuiveringskas.
o Beplantngsplan buitengebied) er kfrt een pfel naast de begraafplaats fp het
lager gelegen weiland.
o Erven van gezinshuizen wfrden in 2019 ret NL. Dfet fpgepakt.
o Er is een inventarisate geraakt vffr energie fp kleine daken.
o Zfnnepanelen fp grfte daken is belegd bij een andere frganisate.
o Er is een risverstand ff er klein tuinafval gedurpt rag wfrden in het bfsje
achter de J.H. Dfnnerschffl. Prf ’98 en de Christen Unie neren de vraag ree
fver inzareling tuinafval ree. De Rudflphstchtng kfrt ret een vffrstel.
o Janneke Kuipers neert afscheid begin septerber vanwege pensifnering. Een
afscheidsrfrent wfrdt nfg bekend geraakt.
Interretzf: niet aanwezig
Stchtng Jeugddfrp de Glind
o Actef beleid fp werving van nieuwe gezinsfuders.
o Mfrgen een spreker fver de kracht van verbinding binnen fns dfrp.
o Overrfrgen een vfetbaltfernffi.
o De wijde Mantel valt nu bestuurlijk fnder de Stchtng Jeugddfrp De Glind.
Gezinshuis.cfr: niet aanwezig
Juzt.
’s-Heeren Lff
De J.H. Dfnnerschffl:
o Zfnnepanelen: J.H. Dfnnerschffl gaat dit dfen in gezarenlijkheid ret andere
frganisates in de Glind.
o Er is een nieuw lfkaal vffr ecfnfrie en fnderneren ingericht.
o Sarenwerking Jfhannes Ffntanus en de Meerwaarde is gestart vanwege de
Vrbf-trajecten-. Op terrijn wellicht ffk HAVO/VWO.
o Beleidspunt zijn Onderwijs Zfrgarrangerenten.
o Vffr verharding parkeerplaats achterzijde schffl en uitbreiding plein VSO is
spfnsfring gezfcht.
De Beatrixschffl: niet aanwezig
De Wijde Mantel:
o Afgelfpen vrijdag is de belevingstuin gefpend.
o Lfgeerhuis is gestart en dit geef veel dynariek en netwerkrfgelijkheden.
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De Belangenvereniging:
o Werner van Katwijk gaat stfppen als kwarterraker en fndersteuner van de
werkgrfep duurzaarheid.

5. Dfrpsplan. vffrtgang/stand van zaken in de Glind is besprfken.
6. Cfrrissie Duurzaarheid van de Belangenvereniging: vffrtgang bestaande initateven
en nieuwe fntwikkelingen zijn besprfken. Mfrgenavfnd kfren redewerkers van het
Waterschap persffnlijk langs de deuren van frwfnenden van de rfgelijke lfcate van de
zuiveringskas. Zij nfdigen de bewfners uit vffr een hffrzitng fp dinsdag 12 juni a.s. (16-21
uurr fr ree te denken fver de lfcate en de reest gewenste rfdel van nazuivering.
7. Wat verder ter tafel kfrt:
o Vrijwilligersbeleid: spfnsfring en ffndswerving is besprfken. Het is belangrijk de
afgesprfken lijnen aan te hfuden vflgens het fverzicht van de 4 rilieus van het
Jeugddfrp waarbij ffndsen en vrijwilligers zijn betrfkken. Het centrale punt is de
werkgrfep ffndsenwerving.
o Japanse Duizend Knffp: De gereente gaat in septerber bestrijden ret
bestrijdingsriddelen fp gereentelijke grfnd. De Rudflphstchtng fverlegt ret Kees
van den Heuvel.
8. Rfndvraag en sluitng
o Arjen Kfrevaar: de gereente Barneveld kijkt ret veel waardering naar De Glind fr
de ranier waarfp duurzaarheid hier ter hand wfrdt genfren. Wij zijn in de fgen
van de gereente een sffrt pilft vffr de andere dfrpen. In het cfllegeprfgrarra is
dit ffk als zfdanig verreld. De gereente wil daarin ffk zelf een bijdrage leveren
dffr ret een aantal innfvates te starten in De Glind
o Harry Reddering: er kfrt in septerber/fktfber een vffrlichtngsavfnd fver ‘gaslfze’
wfningen en warrtepfrpen.
o Myra Steens: er is een kunstgrfepje fpgericht.
o Bas van Dijk: Kan er reer ‘sarenleven’ fntstaan tussen Wijde Mantel en andere
instantes. Bas van Dijk en Jan Hffran raken een afspraak.
o Wilra Heijkffp. Regenbffgwandeling wfrdt erg gewaardeerd.
9. Sluitng dffr Kees van der Werf
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