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Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform De Glind op 10 december
2018.
1. Welkom door de voorzitter Kees van der Werf.
Afwezig met kennisgeving zijn Jannet Methorst; Gerard Besten; Klaas Beens;
Dorien van den Hoorn en Mario Hoogerheide.
Er worden geen aanvullingen op de agenda gevraagd.
2. Verslag van de bijeenkomst van 10 september.
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.
3. Ingekomen post.
N.a.v. de oproep voor een asbestcoach wordt gememoreerd dat de
asbestverwijdering in de Vallei nog aan het begin van een traject staat. Mogelijk
pas in 2024 zal De Glind aan de beurt zijn. Wel zijn er berichten dat
verzekeringen voor opstallen en brand na 2020 niet meer worden afgesloten
dan wel komen te vervallen.
De vrijwilligersdag in de Midden Nederland hal was druk bezocht en er was veel
belangstelling voor de workshops.
Tijdens de vorige bijeenkomst is gesproken over de rapportage over de
Veiligheidsmonitor van de gemeente Barneveld. Het aanbod om tijdens een van
de bijeenkomsten van het Wijkplatform verdere verduidelijking en
toelichting te geven wordt niet nodig geacht. Het verkeer in De Glind blijft wel
een punt van zorg.
4. Mededelingen door:
1. De gemeente [Gerben Meinema]
 De voorrangssituatie in het dorp op de Postweg is door Sander van der
Graaf besproken en er is vastgesteld dat alle kruisingen gelijkwaardig zijn,
ook als het onverharde zijwegen zouden zijn. Dit blijkt niet het geval bij de
kruising Postweg met de Ringlaan richting zwembad. Verder is er een
tekening gemaakt waarin een verbetering van de situatie bij de uitgang van
het parkeerterrein van de Donnerschool is geschetst. Hierover heeft Kees
van der Werf met de Donnerschool overlegd en Jan Hofman heeft daarbij
nadere wensen ingebracht. Deze zullen door de Belangenvereniging met
Sander de Graaf worden besproken. Sander vraagt ook af er voldoende
draagvlak bestaat voor het plaatsen van de verkeersdrempel op de
Rudolphlaan na de rioleringswerkzaamheden en of er al voldoende
draagvlak is om de Schoonderbekerweg verkeersluw te maken. Kees v.d.
Werf heeft hierover met de aanwonenden contact gehad en er is brede
consensus over het verschuiven van de beoogde drempel van de ingang
Geleijnsestraat naar de plek tussen huisnummer 18 en 18-1.
 De bermen van de Ringlaan worden medio Januari 2019 verhard. Het
vervuilde grond onderzoek heeft geen ernstige problemen opgeleverd en er
is geen gevaar voor de gezondheid.
2. De politie [Nico van Maanen]
 Er zijn in de omgeving enkele inbraken geweest waaronder die in de
Glindhorst. Het lijkt op een incidentele gebeurtenis. Helaas zijn de daders
nog niet gevonden. Verder enkele ruzies en bedreigingen i.v.m. jongeren en
ongeveer 20 vermissingen die allemaal terug kwamen.
3. De Veilgheidscoördinator [Mario Hoogerheide]
 Namens hem bericht Nick Evers dat er bij de Glindster diverse vernielingen
werden aangericht.

4. De Rudolphstichting [Nick Evers]
 De rioleringswerkzaamheden aan de Rudolphlaan zijn ernstig vertraagd
omdat er olietanks zijn aangetroffen en er moet worden uitgezocht in
hoeverre de grond daaromheen is vervuild. Van diverse kanten wordt
gemeld dat de samenwerking met de uitvoerders als positief wordt
ervaren. Dit blijkt echter niet overal te worden gedeeld.
 De nieuwbouw aan de Mulderlaan is klaar. Het eerste huis is al verhuurd.
Postweg 77 wordt grondig gerenoveerd voordat de fam. Verzijl er in gaat
trekken.
 Gezamenlijk met de zorgaanbieders is een wervingscampagne voor
gezinshuisouders gaande.
 Bij Boshuisweg 13 en Schoonderbekerweg 10 komen twee zgn. Tiny Houses
in de vorm van tijdelijke zorgwoning. Omwonenden zijn betrokken en
nadere publicatie volgt.
5. Intermetzo [Els Heemskerk]
 Het pand van Corazon blijft voorlopig flexhuis.
 De Open dag valt samen met de week van zorg- en welzijn en de NL DOET
campagne. Ieder die wil meedoen in de voorbereidingen is welkom.
8. JUZT [Hennie van den Hoorn]
 De aanbesteding waarmee het voortbestaan van de leefgroep gemoeid was
is binnen. Andere organisaties tekenden wel beroep aan maar dit werd
afgewezen. Er zijn nu 10 jongeren. Landelijk is de bezetting van AMAgroepen 70 %. Daardoor zal sluiting en hergroepering moeten plaatsvinden
maar daar valt De Glind buiten.
10.Donnerschool [Jan Hofman]
 Er zijn een aantal stappen gezet in kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
 In de samenwerking met de Barneveldse scholen is nu VMBO-T examen
mogelijk
 Het VSO is gegroeid. Er zijn nu 125 leerlingen waarvan 57 op het SO. Van
de 125 leerlingen komen er 20 op het VSO en 9 op het SO uit de Glind. Jan
roept de zorgorganisaties op om SO-leerlingen voorrang bij plaatsing te `
verlenen.
 Er is een huisvesting uitbreidingsvraag naar de gemeente gegaan, mogelijk
ook voor andere locaties in De Glind. Hierbij is ook voor kleuters een optie
genomen. Dit wordt samen met de gemeente en de Rudolphstichting verder
uitgewerkt.
 In het tweede kwartaal van 2019 zullen de zonnepanelen op het dak van de
school worden geïnstalleerd.
 In juni 2019 is het jaarlijkse congres van de Nederlandse gemeenten in
Barneveld. Er zijn plannen voor de presentatie van De Glind als
netwerkorganisatie.
12 ONS is niet aanwezig. Gememoreerd wordt dat op 24 december een
kerstdiner door Michael
de Wit wordt georganiseerd.
13 De Wijde Mantel [Joost Oolders]
 Het bestuur en de bewoners zijn doende om het project steviger neer te
zetten b.v. door flyers te verspreiden. De huidige opzet van coöperatieve
samenleving blijkt in de praktijk toch erg lastig. Gezocht wordt naar andere
vormen van samenwerking tussen de bewoners.
 De Commissie Fondsenwerving heeft een bijeenkomst georganiseerd voor
vrijwilligers- coördinatoren. Dit werd zeer op prijs gesteld en zal een vervolg
van twee keer jaarlijks krijgen. Ook voor de fondsenwerving geldt dat meer
bekendheid in het dorp nodig is. Het samen brengen van de vrijwilligers
coördinatoren leverde wel winst op.

14 Q-dreams [Quirine Stinga]
 De bedrijfsvoering verloopt voorspoedig. Er zijn nu 17 vaste klanten en een
wachtlijst van 16 kinderen. Er is behoefte aan een rolstoelbus om met de
kinderen naar buiten te kunnen.
15 Kerk [Mieke Groen]
 Sint Maarten was leuk en kreeg weer behoorlijke belangstelling.
 Het Kom-binnen project op de woensdagmiddag blijkt ook succesvol met
vier tot negen bezoekers per keer. Niet alleen jongeren, maar ook
passanten komen binnen. Dat levert verrassende, soms zeer openhartige
gesprekken op.
16 Belangenvereniging de Glind [Kees v.d.Werf]
 De gemeente Barneveld wil graag dat de Glind een proeftuin wordt voor de
ontwikkeling van duurzame projecten. Dat zou moeten gebeuren in een zgn.
Groene Deal met alle in de Glind aanwezige betrokkenen en organisaties.
Hierover zijn voorzichtige verkennende gesprekken gaande. Voor de
Belangenvereniging zou dit de penvoering van het hele project betekenen.
5. Dorpsplan.
Helaas is er niemand aanwezig om informatie te verstrekken over de
voortgang. Marry Kralt is bereid gevonden op het plan te schrijven en
te redigeren.
6. Duurzaamheid. [Aalt Visscher]
 Overleg met de gemeente over de Wijk van de Toekomst, De Glind als pilot
project gasloos. De vraag is nu: is er voldoende draagvlag in ons dorp?
Willen we dit, de gemeente wacht op antwoord.
 Mogelijke toepassingen voor ons dorp: Riothermie [energiewinst uit
rioolwater], TEO [thermische energie uit oppervlakte water], een
buurtmolen, ondergrondse warmwateropslag
Om in de toekomst alternatieve energiebronnen te kunnen toepassen is een
energie coöperatie wenselijk.
 Belangrijk is wat er in het nieuwe dorpsplan zal staan over duurzaamheid?
M.b.t. het thema duurzaamheid wordt gevraagd of de werkgroep Dorpsplan
op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en in hoeverre daarmee in
het Dorpsplan rekening kan worden gehouden. Dit is bepalend voor ons
dorp en de te ondernemen acties door de werkgroep. De werkgroep
duurzaamheid wil graag stappen maken. Daarvoor zijn besluiten nodig.
Voorbeeld standpunt buurtmolen: het standpunt van de Belangenvereniging
is nog niet bekend. Wel van de gemeente Barneveld en van de
Rudolphstichting. (Uitslag onderzoek: 10 % tegen 90%)
7.

WVTTK.
• Vragen bewoner over de voltooiing van het wegdek Ringlaan: zie punt 4-1
 Verlichting Pannaveldje [Kees Elzinga] De gemeente heeft de verlichting van
het Pannaveldje geïnstalleerd, echter zonder enig bericht hierover. Het zou
mooi zijn als we alsnog een formele ingebruikname kunnen regelen. Nick
Evers stelt voor dit te combineren met de in gebruik name van het nieuwe
plantsoen/gemeenschappelijke tuin aan de Mulderlaan. Dit wordt verder
uitgewerkt.
 Jan Hofman Donnerschool meldt dat hij contact heeft met Piet Hein Donner
[familie naam school]
 Kees Elzinga verzoekt de aanwezigen het presentje mee te nemen dat door
de gemeente beschikbaar is gesteld voor Wijkplatvorm-leden.

 Er is een voorstel om de deelnemende organisaties op de komende








bijeenkomsten de gelegenheid te bieden zich te presenteren. Wordt over
nagedacht.
Els Heemskerk heeft een speelhuisje voor jonge kinderen in de aanbieding.
Myra Steens meldt de aanwezigheid van een fijnstofmeter aan haar woning.
Dit is een initiatief van Pro 98. Verder zijn er aanwijzingen dat de
bedrijfsvoering van een van de boerderijen in de Glind niet volgens de
afgesproken regels gaat m.b.t. het afdekken van mest. Een bewoner heeft
gemeld dat er regelmatig een koe in haar tuin staat.
Kees v.d.Werf licht op een vraag toe dat de gang van zaken rond de
waterzuiveringskas nog in het voorstadium zit om de financiering rond te
krijgen. Pas daarna wordt een M.E.R. procedure gestart. Jan Hofman sluit
hierbij aan dat de uitbreiding van de Donnerschool en de installatie van de
kas mogelijk samen kunnen vallen.
Data volgende bijeenkomsten in de Donnerschool: 18 maart, 17 juni,
16 september en 25 november.

