Verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform de Glind op 18 maart 2019
Aanwezig: Van de Belangenvereniging de Glind: Kees v.d. Werf [voorzitter wijkplatform] Kees
Elzinga [secretaris wijkplatform] Kees Franke[penningmeester] en Martien Essers.
Inwoners van de Glind: Ben van Grieken; Rob Brand [voorzitter Dorpswerkgroep] Dirk en
Ineke van Middendorp; Arie Blom; Jannet Methorst; Richard van Dijk; Bertha van den Berg;
Jenny van der Werf; Rianne Joosten; Patricia de Jonge; Marion Reddering; Saskia Verzijl; Aalt
Visscher.
Michael de Wit ONS; Quirine Stinga n Q-dreams; Nico van Maanen namens de politie; Nick
Evers Rudolphstichting; Jan Hofman Donnerschool; Joost Oolders de Wijde Mantel; Gerben
Meinema gemeente Barneveld; Els Heemskerk Intermetzo; Gerard Besten Stichting
Jeugddorp de Glind.
Afwezig met kennisgeving: Ingrid van der Kraats de Beatrixschool; Mieke Groen Protestantse
Gemeente de Glind-Achterveld; Hanneke Dijkstra.
1.

Aanvullingen op de agenda: geen punten

2.

Verslag van de bijeenkomst van 10 december 2018:
Bij pt 10: “waarvan”vervangen door “en”
Bij pt 13 1e bullet: De zin “de huidige opzet etc” vervalt. De hier genoemde flyers zijn
niet door de Wijde Mantel verspreid maar door de Commissie Fondsenwerving.
De woorden “tussen de bewoners” vervangen door “voor hulp aan de doelgroep”
Bij de 2e Bullet: Commissie Fondsenwerving: dit is een apart punt dat niet onder de Wijde
Mantel valt. Joost Oolders heeft hier wel verslag van gedaan.

3.

Ingekomen Post:
Ideeën en suggesties voor de locatie van de laadpaal kunnen aan de Belangenvereniging
worden gestuurd.
Wie wil kan zich melden bij Omroep Gelderland voor het programma Zomer in Gelderland.

4

Mededelingen/Informatie door:
a) De gemeente
Geen mededelingen
b) De politie
Nico van Maanen memoreert dat het afgelopen winter redelijk rustig is gebleven. Er waren
wat incidenten zoals diefstal, inbraak, vernielingen en weggelopen jongeren. Hij
waarschuwt tegen de asfaltverkopers die langs de deuren gaan. Dat is niet illegaal maar
wel dubieus. Er zijn nu wat zorgen over het lastig vallen van een meisje. Nico gaat per
eind 2019 met pensioen.
c) De veiligheidscoördinator [Nick Evers namens Mario Hoogerheijde]
Op 25 mei zal er een feestdag GoedGlinds zijn. Uitnodigingen volgen.
d) De Rudolphstichting
Nick Evers: De boomplantdag was een succes. Er werden elf tamme kastanjes geplant.
De inrichting van de buitenruimte naast Postweg 77 liep vertraging op door de
aanwezigheid van een oude olietank.
e) Intermetzo
Els Heemskerk meldt dat de Open dag van 16 maart een succes was. Er waren behoorlijk
wat bezoekers. Het pand Schoonderbekerweg 33 staat nog leeg. Er wordt gezocht naar
gezinshuisouders. Het pand Corazon/Entrada is wel in gebruik. Op dit moment is er een 1
op 1 begeleiding van een meisje dat anders in de gesloten jeugdzorg terecht zou zijn
gekomen. Er zijn plannen voor een efficiënter gebruik van het pand.
f) Stichting Jeugddorp de Glind
Gerard Besten vermeldt de start van drie nieuwe gezinshuizen aan de Mulderlaan. De
matching van jongeren is gestart. Het werven van gezinshuisouders lukt nog steeds al is er
wel veel concurrentie gekomen. Er zijn nu landelijk ongeveer 950 gezinshuizen. Per 1 mei
start Stichting Jeugddorp De Glind een kleinschalig project voor zelfstandig wonen;

‘Dorpswoning 16+’. Dit woonhuis biedt in eerste instantie plek aan drie jongeren.
Begeleiding wordt gedaan door een wooncoach.
g) Gezinshuis.com
Niet aanwezig
h) Juzt.
Hennie van den Hoorn geeft aan dat de woongroep voor AMA’s kampt met onderbezetting.
Daardoor zou sluiting in zicht kunnen komen. Els Heemskerk is geïnteresseerd in mogelijk
daardoor vrijkomend personeel.
i) ’s-Heeren Loo
Niet aanwezig
j) De Donnerschool
Jan Hofman meldt dat de school uitbreiding heeft verzocht met een bouwaanvraag. Het is
de bedoeling dat het leeraanbod van het VSO vergroot wordt met praktijkvakken in de
sector horeca en verzorging. Er is een goede samenwerking met het Johannes Fontanus
College in Barneveld.
Op 4 en 5 mei is er een groot congres in Barneveld van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. De Glindse zorgorganisaties willen zich dan presenteren als netwerkorganisatie
met drie workshops voor B & W’-ers op het gebied van Jeugdzorg.
k) De Beatrixschool
Ingrid van der Kraats heeft per mail laten weten dat de Beatrix school het schoolplein wil
herinrichten en een peuterspeelzaal wil openen.
Jannet Methorst vertelt dat de vernieuwbouw van het pand van De Akker [achter de school]
kan doorgaan. Geld is ingezameld/toegezegd. Draagvlak is er. Vergunningen wordt nu aan
gewerkt.
l) ONS
Micheal de Wit vertelt dat ONS een goede start heeft gemaakt. Mede vanwege het mooie
weer gaan de zaken goed in het Grand Café.
m) De Wijde Mantel
Geen opmerkingen
n) PKN-kerk
Mieke Groen laat per mail weten dat KOM BINNEN goed loopt en iedere woensdag tussen
de drie en tien bezoekers, jong en oud, mag verwelkomen. Er is thee/limonade, en een
vraag/thema van de week, die leuke gesprekken kan oproepen. Voor wie liever iets ‘doet’,
zijn er kleur- of knutselplaten. Namens de kerk zijn altijd twee gastgevers aanwezig.
Er zijn contacten met Stichting. Jeugddorp De Glind (en ook met Intermetzo/Pluryn) over
de inzet van de kerk op het gebied van levens- en zingevingsvragen voor kinderen
jongeren en hun gezinshuisouders/leiding. T.z.t. zal daarover meer bekend worden.
De kerk was open op 16 maart, en ook aan GoedGlinds op zaterdag 25 mei zullen we
meewerken met een activiteit in de kerk.
o) Q-dreams
Joost en Quirine presenteren Q-Dreams middels Powerpoint dia’s waarin veel getoond
wordt hoe men de logeerkinderen opvangt en met hen werkt. Er is nu capaciteit voor 17
kinderen en inmiddels staan er 16 kinderen uit het hele land op de wachtlijst. Er wordt nog
gezocht naar een of meerdere sponsors om geld voor een eigen bus bijeen te brengen.
Daarvoor is nog € 25.000,- nodig. Jan Hofman zegt ter plekke een donatie toe van de
Donnerschool. Ook de Stichting Gehandicapten vervoer gaat doneren.
p) De Belangenvereniging
Geen meldingen. Verwezen wordt naar punt 5 op de agenda.
5.

–

Duurzaamheid: Kees v.d. Werf geeft een toelichting op de diverse plannen die
momenteel in de Glind aan de orde zijn. Er is een Wijk van de Toekomst-plan en een
Green Deal-plan. Uit de diverse reacties kon worden opgemaakt dat beide initiatieven
door elkaar werden gehaald. Hoewel beide plannen in het duurzaamheidskader zijn
ontwikkeld is er wel een verschil.
Het Wijk-van- de-Toekomst-plan betreft een subsidieregeling van de Provincie in het
Leefbaarheidsgebied waarbij voor een bedrag van € 50.000,- subsidie kan worden
verkregen voor deskundige projectbegeleiding om De Glind gasloos te maken. Hiervoor is
wel draagvlak nodig en daarom zou er een Intentieverklaring worden ondertekend door

–

bewoners en organisaties en bedrijven in de Glind dat dit plan wordt gesteund. Doordat er
protest werd aangetekend door diverse dorpsbewoners heeft de gemeente in overleg met
de Belangenvereniging besloten om de ondertekening uit te stellen. Dat kans is nu wel
aanwezig dat we de subsidie mislopen omdat er een deadline van 31 maart aan de
aanvraag is verbonden.
De Green deal gaat veel verder. Dat is een overeenkomst met een verbindend karakter
waarin deelnemers toezeggen maatregelen in het kader van duurzaamheid en
klimaatverbetering te nemen c.q. daaraan mee te werken. Vanuit de gemeente is Jerphaas
Donner in het dorp en het buitengebied actief om de Green Deal tot stand te brengen.

6. Dorpsplan: Rob Brand meldt dat het dorpsplan in concept gereed is en nu procedureel in
de afrondingsfase is gekomen. Op 16 april zal er een Dorpsbijeenkomst in de Glindster
worden gehouden waarbij de inwoners de gelegenheid krijgen om het plan te bespreken
en te amenderen. Daarna zal er nog een bijeenkomst zijn met alle organisaties en
bedrijven waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om aanvullende informatie of tekst te
formuleren als een inlegvel. Ook de gemeente zal worden gevraagd om toetsing aan de
bestaande kaders. Omdat het wat onduidelijk is wie van de gemeente nu ons
aanspreekpersoon is zal Gerben Meinema dit uitzoeken.
Jan Hofman spreekt zijn teleurstelling uit dat de organisaties en bedrijven niet van meet af
aan bij de totstandkoming betrokken zijn. In zijn visie is de Donnerschool zelf onderdeel
van de leefbaarheid in het dorp.
Rob Brand geeft aan dat dit een welbewuste keuze van de Dorpswerkgroep is geweest
waarbij wel gezorgd is dat de opgenomen jongeren in de Dorpswerkgroep
vertegenwoordigd zijn.
7. Wat verder ter tafel komt:
Martien Essers meldt dat de Amerkikaanse eiken voor de woningen Schoonderbekerweg 43
t/m 53 weggehaald zullen worden en elders in de gemeente worden herplant.
Bertha van den berg meldt dat Koningsdag in de Glind klein gevierd gaat worden op 26
april. Op de dag zelf is de koninklijke familie in Amersfoort op bezoek. Alle gemeenten in
de regio zijn betrokken bij de organisatie en Bertha en Sandra Hoogerheijde zijn
afgevaardigden van Barneveld namens de Glind. Zij doen mee aan een quiz en zijn
uitgenodigd voor het Koningsconcert op 15 april.
Patricia de Jonge meldt dat Joost Verzijl als een nieuw redactielid bij de website Glind.nl is
gekomen. Zij verzoekt om de website voortaan ook als vast agendapunt bij punt 4 te
vermelden.
Ook meldt zij nogmaals dat de verkeersdrukte op de Postweg haar een doorn in het oog
is. Dat gevoelen wordt door meerderen gedeeld.
Rianne Joosten meldt dat de Landelijke Opschoondag a.s. zaterdag zal worden gehouden
en wijst op de lijst contactpersonen vrijwilligerswerk die bij de Glindse werkgroep
Fondsenwerving berust.

