Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform de Glind d.d. 10 september 2018
Aanwezig:Els Heemskerk [Intermetzo] Aalt Visscher; Nick Evers [Rudolphstichting]; Mieke Groen [PKN de
Glind/Achterveld]; Jenny van der Werf; Richard van Dijk; Jan Hofman [Donnerschool]; Henriëtte Frijlink
[Juzt]; Kees Franke, Kees Elzinga, Kees van der Werf, Harry Reddering [allen Belangenvereniging de Glind];
Rianne Joosten [website Glind.nl]; Saskia Verzijl; Jannet Methorst; Maarten Schipper [CDA] en Inge
Jongeneel [Gemeente Barneveld]
Afwezig met kennisgeving: Gerard Besten [St. Jeugddorp de Glind]; Hennie van den Hoorn [Juzt]; Joost
Oolders en Quirine Stinga [Wijde Mantel] Mario Hogerheide [Veiligheidscoördinator]
Opening en welkom door de voorzitter Kees van der Werf.
Aanvullingen op de agenda:
Mieke Groen wil namens de PKN de Glind/Achterveld nog enkele mededelingen doen. Opgemerkt wordt
dat de kerk onder punt 4 als vast agendapunt kan worden vermeld.
Verslag van de bijeenkomst van 4 juni 2018:
De voorzitter dankt Jan Hofman voor de verslaglegging. Er zijn geen opmerkingen.
Ingekomen post:
 Het rapport van de Veiligheidsmonitor Barneveld is niet meegezonden. Een samenvatting hiervan
zal alsnog aan dit verslag worden toegevoegd. De Glind is in het rapport als wijk onderdeel van
Terschuur en Zwartebroek meegenomen. Het is de bedoeling dat op een van de komende
bijeenkomsten van het Wijkplatform dit rapport wordt besproken en toegelicht. De voorzitter stelt
dat dit binnen de regulier agenda zou kunnen als er ruimte voor is. Anders zou een aparte
bijeenkomst moeten worden belegd.
 De mail van de Projectgroep Keurmerk Veilig Buitengebied betreft de uitnodiging voor komende
bijeenkomsten. Vorige mails zijn doorgezonden aan enkele mensen in het buitengebied. Richard van
Dijk zal hiernaar kijken en zo nodig de draad oppakken.
Mededelingen door:
1. De gemeente: [Inge Jongeneel vervangt Gerben Meinema]
a) M.b.t. de verbeteringswerkzaamheden van de Postweg en Ringlaan wordt opgemerkt dat de
planning over de beëindiging niet lijkt te worden gehaald. Op de Ringlaan wordt dit veroorzaakt
doordat de grond aan één zijde van de weg licht is verontreinigd. Dit moet eerst worden
beoordeeld voordat bermbeton kan worden aangebracht. De beoordeling van de diverse
kruisingen van de Postweg met zijwegen in de dorpskern is nog niet rond. Sander de Graaf van
de gemeente zal morgen contact zoeken met de Belangenvereniging om dit verder te
overleggen en een quick scan uit te voeren. Mieke Groen vraagt om aandacht voor de
voormalige zandweg naar de panden Postweg 74 en 76. Dit is nu geasfalteerd en daardoor is de
voorrangsregeling veranderd.
Kees van der Werf heeft met Sander besproken dat alle wegen die de Postweg in de dorpskern
kruisen feitelijk voorrang van rechts moeten hebben. Dit is nu geen praktijk want
automobilisten die op de Postweg rijden negeren dit. Ook dit punt zal worden meegenomen.
Richard van Dijk geeft aan dat de Postweg destijds op zijn verzoek op de T-splitsing Ringlaan
voor zijn huis wel de voorrangstatus heeft verkregen en zou dit graag gehandhaafd zien. Dit
wordt meegenomen.
Door de verplaatsing van de ingang van de Rudolphlaan is verplaatsing van de bushaltes daar
ook nodig. Een voorstel daartoe is ontvangen en gaat rond onder de aanwezigen.
b) Op 19 september is er een informatieavond in de Glindster over de fasering van alle
werkzaamheden in het komende half jaar samenhangend met het scheiden van vuil en
‘schoon’ rioolwater..
2. De politie: Niet aanwezig
3. De veiligheidscoördinator:
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a) Nick Evers heeft van Mario Hogerheide doorgekregen dat op een jongeren app groep foto’s
met pornografische afbeeldingen waren gezet. Dit is inmiddels verwijderd en de zaak is
besproken met de dader[s]
De Rudolphstichting:
a) Op 4 oktober is de relatiedag; Diverse genodigden kunnen nog reageren. Tijdens deze
bijeenkomst zal Janneke Kuipers afscheid nemen als medewerker van de Rudolphstichting.
b) De Fondsenwervingswerkgroep is bijeen geweest en gaat een vrijwilligersbijeenkomst
voorbereiden. Daartoe is een verzoek aan diverse mensen gedaan om de lijst vrijwilligers te
bekijken en zo nodig aan te vullen.
c) Morgenavond is de laatste bijeenkomst van de cursus Landschapsbeheer. Wie wil is daarbij
welkom bij Folda aan de Boshuisweg.
d) De oplevering van de nieuwbouw gezinshuizen is medio november.
e) Het project zonnepanelen grote daken heeft vijf deelnemers opgeleverd die daadwerkelijk
instappen. Het project zonnepanelen kleine daken loopt nog in de aanbestedingsfase. Dat
vereist een nieuwe inventarisatie wie daadwerkelijk wil instappen. De animo onder bewoners
blijkt erg verschillend te zijn. Sommige huiseigenaren hebben al eigen oplossingen gekozen.
f) De start van de rioleringswerkzaamheden aan de Rudolphlaan is gepland op 10 november en
zal naar verwachting tot 1 april 2019 overlast geven. (inmiddels is 15 oktober als start
aangekondigd)
Intermetzo/Plurijn:
a) De naam Intermetzo blijft vooralsnog gehandhaafd. Mogelijk zal in de toekomst toch de naam
Plurijn worden ingevoerd.
b) Het speeltoestellenproject is afgerond.
c) Samen met de Rudolphstichting wordt de staat van onderhoud van de gezinshuizen
geïnventariseerd. Door de economische malaise was hier enige jaren minder aandacht voor.
d) Voor de leegstaande woningen 31 en 39 aan de Schoonderbekerweg wordt met kandidaat
bewoners overleg gevoerd.
e) Het pand Corazon wordt soms bewoond omdat het gebruikt wordt voor opvang van crisis
situaties.
Stichting Jeugddorp de Glind: niet aanwezig.
Gezinshuis.com: niet aanwezig
PKN de Glind/Achterveld:
a) Op 22 september wordt weer een Bilbio-lego middag georganiseerd in de kerk.
b) Op 31 oktober is de actie schoenmaatjes.
c) Op 11 november gaan de kinderen weer langs de deuren met St. Maarten. Er wordt wel gelet
op mogelijk gevaarlijke situaties [geen kaarsen, wel verlichting] maar uiteindelijk blijven ouders/
opvoeders verantwoordelijk.
d) Een nieuw initiatief is de Inloop. Op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur is de kerk open
voor ieder die behoefte heeft aan een stiltemoment, een praatje f anderszins. Er zal nog een
flyer worden verspreid en op Glind.nl komt nog een bericht.
e) Mensen die een boodschap kwijt willen of een voorbede nodig hebben kunnen een briefje in de
mantelzak van Sterre deponeren.
Juzt:
a) De organisatie is nog in afwachting van de uitkomst van aanbesteding. Mocht Juzt deze niet
krijgen, dan is per 1 januari het pand Schoonderbekerweg 43 feitelijk gesloten. Uiteraard zal
dan een andere plek voor de bewoners en medewerkers moeten worden gezocht.
b) Op dit moment zijn er acht bewoners uit Eritrea.
“s-Heeren Loo: niet aanwezig
Donnerschool:
a) De school groeit nog steeds. Van de zomer zijn intern twee lokalen gerealiseerd. Met de
gemeente wordt overlegd over verdere externe uitbreiding. Er zijn mogelijkheden om kleuters
en HAVO_VWO-leerlingen op te vangen, maar daarvoor zijn lokalen nodig. Met de Barneveldse
scholen JFC en Meerwaarde is goed overleg over samenwerking. De groei van de school wordt
o.a. veroorzaakt door het leerkrachtentekort in het reguliere onderwijs, waardoor kinderen
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eerder uit de boot vallen. Ook de transitie van de Jeugdzorg heeft hieraan bijgedragen. De
wijkteams die de gemeentelijke jeugdzorg moeten realiseren missen dikwijls nog de
deskundigheid die voorkomt dat kinderen en jongeren uitvallen.
b) De Tölt heeft als opvangplek voor leerlingen die niet naar school gaan al diverse positieve
resultaten mogen boeken. Hierdoor zijn de desbetreffende jongeren weer terug in school en
konden ze blijven wonen in hun gezinshuis. De voorziening staat echter flink onder druk
vanwege de kosten. Daarom is een extra financieringsverzoek bij de gemeente neergelegd. Er is
al ondersteuning door sponsoren, maar politieke ondersteuning zou zeer welkom zijn. Jenny v.d.
Werf merkt op dat de directe omgeving van de Tölt erg verwaarloosd toont. Jan Hofman
beaamt dit en is er ook van overtuigd dat dat geen reclame is. Het heeft de aandacht.
c) De leerkrachten parkeren hun auto’s voortaan achter de school.
d) Het schilderwerk is nu klaar waardoor de school een frisse uitstraling heeft gekregen.
Beatrixschool: niet aanwezig
ONS: niet aanwezig
Wijde Mantel: niet aanwezig
Belangenvereniging de Glind:
a) Op 31 oktober vindt de aftrap van de Week van de Pleegzorg plaats in de Glind. De
Rudolphstichting is gastheer en de organisatie ligt in handen van het Gezinspiratieplein. Er is
een grote kans dat minister de Jonge aanwezig zal zijn. De aftrap is letterlijk op het Pannaveld
aan de Postweg. Het thema is : ‘doneer je sporthek’. Nadere mededelingen over de
programmering volgen.
b) A.s. donderdag zal dhr. Geurtsen van de gemeente samen met het bestuur bekijken waar de
nieuwe put voor de kerstboom komt. De gewenste plek is naast het oorlogsmonument aan de
Postweg.

Dorpsplan:
Els Heemskerk geeft aan dat na de inventarisatie van de wensen en ideeën voor de toekomst nu door
diverse werkgroepen een samenvatting wordt gemaakt. Gelukkig kunnen veel onderwerpen worden
gebundeld. De volgende stap is dat er een planning moet komen hoe nu verder.
Er is behoefte aan iemand die ervaring heeft in het schrijven van plannen in een voor ieder begrijpelijke
taal. Deze vraag ligt bij de Belangenvereniging. Er wordt aan gewerkt.
Duurzaamheid:
Aalt Visscher memoreert de initiatieven m.b.t. de wijk van de toekomst, waarin gasloze huizen een
belangrijk onderdeel vormen. Er zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. De
Belangenvereniging is door de gemeente ook gevraagd als gesprekspartner, waarbij gedacht wordt aan
enkele wijken in de gemeente Barneveld als proefproject.
Ook geeft Aalt aan dat verdere ontwikkeling van alternatieve energie niet vermeden kan worden omdat
zonnepanelen in de winter de behoefte niet dekken. De mogelijkheden van windmolens horen daar bij.
Nadere informatie komt binnenkort.
Harry Reddering vraagt Intermetzo naar duurzaamheidsplannen. Dit heeft de aandacht. In de opvoeding en
begeleiding van beschadigde kinderen en jongeren is het echter niet altijd makkelijk om ze te wijzen op een
verstandige omgang met energie en water, zeker op die momenten waarop emoties oplopen. Intermetzo
werkt aan een visiedocument.
W.V.T.T.K./rondvraag:
Rianne Joosten vraagt aandacht voor het plaatsen van berichten over activiteiten in de dorpsagenda. Mieke
Groen zou graag zien dat hele korte mededelingen zonder verdere toevoeging ook kunnen worden
geplaatst. Nu accepteert de site dit niet. Rianne zal het meenemen.
Maarten Schipper kan m.b.t. enkele onderwerpen wellicht ook in de gemeenteraad aandacht vragen. Hij is
van plan om vaker langs te komen.
Volgende bijeenkomst 10 december 19.30 uur in de J.H. Donnerschool.

