Verslag van de dorpsbijeenkomst van 16 april 2019
Afgemeld: 2 personen
Aanwezig volgens de presentielijst: 45 personen.
Opening van de bijeenkomst door de voorzitter van de dorpswerkgroep met
een woord van welkom aan allen.
De voorzitter spreekt enige inleidende woorden en memoreert de gang van zaken bij
de totstandkoming van het concept dorpsplan dat nu ter discussie staat.
Hij dankt met name de opsteller voor het schrijven van dit concept plan. Hij benadrukt
dat het materiaal voor de totstandkoming van dit plan voortkomt uit de de teksten bij
de aangeleverde schilderijen, de daarop volgende dorpsbijeenkomst van 16 april
2018, en de ideeën die per mail ingestuurd zijn binnen de opgegeven termijn. In de
dorpswerkgroep is daarna het besluit genomen om later ingekomen stukken niet meer
mee te nemen.
Het plan wordt nu gescreend door de diverse gemeentelijke diensten en getoetst aan
de gemeentelijke kaders.
Ook zal er nog een bijeenkomst worden gepland met de in de Glind werkzame
bedrijven en organisaties. Hun aanvullingen zullen verkort weergegeven in een aparte
bijlage bijgevoegd worden.
De voorzitter doet vervolgens een oproep aan allen om toch vooral lid te worden van
de Belangenvereniging. Dit plan zal na goedkeuring door de gemeente Barneveld in
nauw overleg met de Belangenvereniging als leidraad dienen voor beleidsbesluiten in
de komende tien jaar. Hoe meer leden de Belangenvereniging heeft, hoe groter de
draagkracht zal zijn in het dorp en de invloed bij de gemeente.
Een aanwezige stelt een vraag over de input. De deadline was op 16 april 2018. Haar
brief inzake kunstobjecten in het dorp was weliswaar pas op 1 mei ingezonden. Maar
dat had toch nog meegenomen kunnen worden. Ook de website Glind.nl is niet
genoemd in het dorpsplan terwijl dit toch een bindende factor bij uitstek kan zijn voor
de sociale samenhang. Iemand anders merkt op dat niet bij alle inbreng ook stickers
waren geplakt.
De voorzitter adviseert spreekster om contact op te nemen met de
Belangenvereniging om haar inbreng alsnog onder de aandacht te brengen. De
website zal in het dorpsplan bij Sociale samenhang worden opgenomen.
Een aanwezige vraagt naar het doel van deze avond. De voorzitter antwoordt dat het
bespreken van het conceptplan en eventuele vragen daarover voor nu op de agenda
staan en gaat daartoe over.
Inleiding:
Een aanwezige informeert of de laatste zin over de toekomst gaat of al is gerealiseerd.
Dat gaat over de toekomst.
Een andere aanwezige merkt op dat zij nog geen uitnodiging voor de bedrijven heeft
gezien. Dat klopt, deze zijn nog niet verzonden. De bijeenkomst voor de bedrijven en
organisaties is gepland voor 8 mei. Ter plekke wordt genoteerd dat de huidige locatie
dan ook beschikbaar zal zijn. Een aanwezige merkt op dat de kengetallen van de Glind
ontbreken. Deze zullen worden toegevoegd.
Visie
Iemand complimenteert de werkgroep met de omschrijving van de visie op het dorp.
Hij onderschrijft deze. En vindt het een goed stuk. Er zijn geen verdere opmerkingen.
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Geschiedenis
Over deze passage zijn geen opmerkingen.
Wonen
Iemand vraagt zich af of 24 woningen zo maar een getal is. Waar komt dit vandaan ?
Antw: In het vorige dorpsplan uit 2010 staat dat - om de balans tussen zorgwoningen
en niet-zorg woningen in stand te houden - de bouw van dertig
niet-zorgwoningen gewenst zou zijn. Inmiddels zijn er zes gerealiseerd aan de
Schoonderbekerweg. Uit diverse reacties blijkt dat dan de in eigen beheer gebouwde
woningen aan de Ringlaan en de Schoonderbekerweg ook meegeteld moeten worden.
Dan zijn er totaal al tien woningen gerealiseerd. Het getal 24 wordt bijgesteld.
Een dorpswerkgroep lid memoreert dat dit nu een goed voorbeeld is van hoe een
dorpsplan werkt. De gemeente neemt de door de bewoners geuite wensen serieus.
Wel moeten we nu nog afwachten wat de toetsing van dit conceptplan aan de
gemeentelijke kaders oplevert.
Een aanwezige merkt op dat het bij de derde bullet genoemde ‘Regelgeving voor
geurbeleid’ niet terugkomt in de te nemen maatregelen. Antw: dat is correct.
Sommige wensen/ideeën overlappen andere thema’s. Dit zou wel terug moeten
komen bij het thema agrariërs maar is daar dan ook niet te vinden. Dit zal worden
aangepast.
Sociale samenhang.
Een aanwezige merkt op dat bij de bullets de Website Glind.nl ontbreekt. Hoewel
deze niet op 16 maart 2018 is genoemd wordt dit wel bijgevoegd.
Een aanwezige vraagt wat wordt bedoeld met de tweede bullet zondagsrust. Een lid
van de dorpswerkgroep antwoordt dat deze bullet veel stickers kreeg waaruit de
dorpswerkgroep heeft geconcludeerd dat dit voor veel inwoners toch belangrijk is,
mede uit geloofsovertuiging. Dat betekent niet dat het zwembad dan dicht zou
moeten op zondag.
Iemand vraagt of het activiteitenprogramma hier dan strijdig mee kan zijn. Antw: dit
hoeft elkaar niet te bijten b.v. omdat die in de sportzaal gebeuren.
Een aanwezige wijst er op dat dit nu juist bedoeld wordt met elkaar ruimte geven.
Een andere persoon doet de suggestie bij de te nemen maatregelen de
activiteiten voor de jeugd op te nemen.
Een aanwezige merkt op dat eten en drinken bij het zwembad nu al behoorlijk
geregeld zijn door de aanwezigheid van de kiosk. Het zou nog beter worden als we
daar ook een snack van ONS kunnen kopen.
Onderwijs.
Iemand vraag wat wordt bedoeld met ‘houden wat we hebben” Antw: dit betreft met
name de Beatrixschool. Gelet op het aantal leerlingen verkeert deze in de
gevarenzone. Omdat dit echter ook al in bullet 1 wordt genoemd kan bullet 4
dus weg.
Een aanwezige merkt op dat de uitbreidingsplannen van de Donnerschool strijdig zijn
met het meer streven naar rust. Het verkeer van schoolbusjes over de
Schoonderbekerweg wordt dan alleen maar intensiever. Al twee jaar geleden heeft een
aantal bewoners van de Schoonderbekerweg de wens geuit om de weg verkeersluw te
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maken. Tot op heden is hier nog niets mee gedaan. De voorzitter verwijst m.b.t. dit
onderwerp naar de Belangenvereniging die hier al mee bezig zou zijn. Iemand anders
doet de suggestie om bij het thema verkeer op te nemen dat uitbreiding van de
Donnerschool ook betekent dat het autoverkeer intensiveert.
Verkeer/verkeersveiligheid
Een aanwezige wil graag onderstrepen dat er geen woonerf zou moeten worden
gemaakt van de Rudolphlaan vanwege bedrijfsbelang. Hij ziet dit graag opgenomen bij
de te nemen maatregelen. De nu geformuleerde maatregel bij de derde bullet gaat
hem niet ver genoeg. Een lid van de dorpswerkgroep antwoordt dat bij de input van
april 2018 zal worden gekeken hoe dit is geformuleerd. Een ander lid van de
dorpswerkgroep wijst er op dat in een eerdere formulering hier ook anders over werd
gesproken.
Een aanwezige wil graag onderstrepen dat de veiligheid van fietsers op de Postweg
richting Leusden zeer gebaat zou zijn bij de aanleg van een fietspad. Volgens hem is
hier twee jaar geleden ook al contact over geweest met de gemeente Leusden, echter
zonder resultaat.
Twee mensen benadrukken nogmaals dat het verkeersluw maken van de
Schoonderbekerweg een grote wens is. De voorzitter beaamt dat dit voor
aanwonenden wel belangrijk is. Het is aan de belangenvereniging om hier in de
uitwerking van het plan op in te gaan.
Agrarische bedrijven, zorginstellingen en andere ondernemers.
Agrarische bedrijven
Een aanwezige merkt op dat de zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven al in
gang is gezet. Voorts blijkt dat ook het onderzoek naar plaatsen waar zonnepanelen
kunnen worden gerealiseerd al is afgerond. Deze bullets kunnen dus weg.
In dit verband wijst iemand op de nota van de werkgroep duurzaamheid van de
Belangenvereniging en vraagt zich af hoe deze nota geïntegreerd kan worden in dit
dorpsplan.
Zorginstellingen.
Er waren over dit thema geen opmerkingen.
Andere ondernemers.
Een aanwezige vraagt hoe de dorpswerkgroep denkt te realiseren dat nieuwe
initiatieven worden ontplooid die de woongemeenschap ten goede komen. Wie neemt
die initiatieven dan ? Hier is niet verder over gesproken.
Duurzaamheid.
Een aanwezige neemt het woord en verteld dat medio februari 2019 de werkgroep
duurzaamheid een rapport heeft overhandigd aan de voorzitter van de
dorpswerkgroep waarin de resultaten van twee jaar onderzoek naar te nemen
maatregelen op het gebied van duurzaamheid werden beschreven. Hierna heeft hij
nooit meer iets vernomen van de dorpswerkgroep. In het huidige concept dorpsplan
wordt hier ook niet naar verwezen en is er nauwelijks iets van de inhoud van deze
nota terug te vinden. Daar wordt hij echt verdrietig van.
De voorzitter antwoordt dat hij het rapport wel tijdig [voor 16 april 2018] ontvangen
heeft. De nota is zeker nog actueel, maar er is inderdaad geen sprake geweest van
integratie in het dorpsplan. Er zijn bij dit thema een aantal te nemen maatregelen
opgenomen die met de nota overeenstemmen. Het is echter aan de
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Belangenvereniging om hiermee verder aan de slag te gaan. Opgemerkt wordt dat
beide plannen bij de Belangenvereniging (komen te) liggen en dat het aan hen is om
beide plannen tot een geheel te maken, aangezien duurzaamheid heel belangrijk is
voor de toekomst.
Een aanwezige merkt op de hier geen sprake was van een goede communicatie. Er is
behoorlijk langs elkaar heen gewerkt. De voorzitter erkent dat dit beter had gekund.
Spreekster meent dat een helikopterview ontbreekt. Wie neemt op zich om de regie te
pakken?
Een andere aanwezige meent dat er teveel werkgroepen zijn en dat dat verwarrend
werkt. De voorzitter van de Belangenvereniging geeft aan dat er maar twee
werkgroepen aan de Belangenvereniging hangen: de werkgroep duurzaamheid en de
dorpswerkgroep. Hij erkent dat de communicatie beter had gekund. De
Belangenvereniging is de vertegenwoordiger van de inwoners van de Glind bij de
gemeente. Het bestuur zal dit punt zeker ook oppakken en bezien hoe de nota van de
werkgroep duurzaamheid in samenhang met het concept dorpsplan kan worden
gerealiseerd.
Een aanwezige vraagt wat wordt bedoeld met onderzoek naar kleine windmolens. De
voorzitter geeft aan dat dit voortvloeit uit wat de bewoners in 2018 aanreikten.
Spreker merkt verder op dat het onderzoek naar fijnstof graag concreter wordt
gemaakt. Er hangen nu meters in het dorp maar het blijft onduidelijk waar de fijnstof
vandaan komt. Een andere persoon geeft aan dat de meters wel laten zien dat er
sprake is van fijnstof. Voorzitter is blij met bij de te nemen maatregelen al vermeld is
dat onderzocht moet worden waar het fijnstof vandaan komt. Ook is er een website
waarop je de metingen van de fijnstof-meters kunt volgen.
Sport en recreatie.
Vraag van een aanwezige: wat wordt bedoeld met grote recreatie. Antw: bijvoorbeeld
Landal Greenparks.
Verder worden hier geen opmerkingen over gemaakt.
De voorzitter verklaart dat de in de bijeenkomst geformuleerde aanpassingen zullen
worden uitgevoerd. De volgende stap is dat de bedrijven en organisaties in De Glind
op 8 mei worden uitgenodigd om het concept dorpsplan te bespreken. Een aanwezige
vraagt of de PKN de Glind/Achterveld hier ook bij hoort. Dit is genoteerd.
Rondvraag
Iemand wil graag weten wat er na 8 mei gaat gebeuren. Antw: Het plan met
aanpassingen wordt aangeboden aan de Belangenvereniging. Roel vraagt wat de
Belangenvereniging hier dan mee gaat doen ?
De voorzitter van de Belangenvereniging antwoordt dat er een uitvoeringsplan zal
worden gemaakt en dat dat zal worden voorgelegd aan de leden, mogelijk via een
extra ledenvergadering. Dit moet nog worden besproken in het bestuur.
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en noemt daarbij in
het bijzonder de medewerkers van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen
Gelderland voor hun ondersteuning van het proces en bedankt nogmaals de opsteller
van het dorpsplan voor het schrijven van dit conceptplan.
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