Sociaal jaarverslag 2018 van de Belangenvereniging de Glind.
Algemeen:
Het bestuur was in 2018 alsvolgt samengesteld:
Kees v.d. Werf, voorzitter
Kees Elzinga, secretaris
Kees Franke, penningmeester
Harry Reddering algemeen lid en commissie duurzaamheid
John Steenbeek, algemeen lid tot mei 2018
Saskia Verzijl, algemeen bestuurslid tot en met mei 2018
Vacature
In de loop van 2018 hebben Martien Essers en Henk Kamperman zich beschikbaar
gesteld als aspirant bestuurslid.
Het bestuur vergaderde in 2018 vijf keer waarvan verslag werd gemaakt.
Op 18 april werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Er werd vier keer een wijkplatformbijeenkomst georganiseerd waarvan verslag werd
gemaakt. Twee bestuursleden bezochten de bijeenkomsten van de gemeente m.b.t.
de coördinatie van- en afstemming op de wijkplatforms.
Een bestuurslid woonde enkele keren een bijeenkomst bij van de Commissie
Fondsenwerving de Glind.
Met het management van de Rudolphstichting werd drie keer overlegd over
ontwikkelingen in het dorp en zaken van gemeenschappelijk belang.
De Belangenvereniging actief:
Het nieuwe jaar 2018 werd afgetrapt met een Nieuwjaars- bijeenkomst in de Glindster
voor alle bewoners en werkenden in de Glind. Deze bijeenkomst was zeer druk
bezocht en werd opgeluisterd met muzikale inbreng van een aantal jongeren en jong
volwassenen onder leiding van Frans Mineur.
Op 15 januari werd na een periode van werving en voorbereiding de Dorpswerkgroep
geïnstalleerd. Deze werkgroep zal zich bezig houden met het maken van een nieuw
Dorpsplan.
Op 4 mei werd de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd.
Het pannaveldje aan de Postweg kreeg verlichting op initiatief van de
Belangenvereniging.
De gemeente plaatste afvalbakken voor hondenuitwerpselen in het dorpscentrum.
De Belangenvereniging werkte mee aan de actie van het Gelders Landschap om
erfbeplanting te bevorderen.
Onder auspiciën van de Belangenvereniging werd gecollecteerd in de Glind,
Zwartebroek en Terschuur voor het Oranjefonds. Een gedeelte van de opbrengst was
bestemd voor speeltoestellen in de tuinen van gezinshuizen. Deze actie bracht € 678,op.

In overleg met de Rudolphstichting en de Donnerschool voerde de Belangenvereniging
de regie bij een subsidieaanvraag bij de gemeente Barneveld m.b.t. financiële steun
bij de verduurzaming van voorzieningen in de Glind.
Dit betrof investeringen tot een totaalbedrag van ruim € 189.600,- ten behoeve van
verduurzaming van het zwembad, de Glindster en de Donnerschool.
Met de gemeente werd overleg gevoerd omtrent
 de mogelijkheden voor plaatsing van vuilcontainers,
 de herinrichting van de Rudolphlaan en Schoonderbekerweg na de
rioleringswerkzaamheden,
 de verplaatsing van bomen voor de panden Schoonderbekerweg 47 t/m 53
 diverse duurzaamheidsinitiatieven.
 plaatsing van een luiercontainer
 plaatsing van de kerstboom
 de renovatie van de Postweg
Het vrijwilligersbeleid in de Glind was onderwerp van overleg met de Rudolphstichting
en diverse bewoners. Er zijn nu goede afspraken gemaakt over wie wat coördineert.
De website vroeg de nodige aandacht, zowel m.b.t. beveiliging als m.b.t. de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor moest een privacy statement
worden geschreven.
Op 10 juli werd een voorlichtingsmiddag/avond georganiseerd over de rioolwater
zuiveringskas in samenwerking met de gemeente en het Waterschap.
Op 15 november was een bijeenkomst georganiseerd waarin Aalt Visscher een
presentatie hield over de Glind gasloos.
Activiteitenlijst 2018 Wijkplatform De Glind
Wijkplatformleden: voorzitter: K. van der Werf
secretaris: C. Elzinga
leden: alle bewoners en organisaties in de Glind.
wijkplatformcoördinator Edson Brukx/Gerben Meinema
Activiteiten januari tot en met december 2018
Er waren vier bijeenkomsten op 26 februari, 4 juni, 10 september en 10 december.
Verslagen van deze activiteiten zijn via Glind.nl te lezen
Algemeen:
De interesse voor deelname aan het wijkplatform is ook in 2018 enigszins gestegen.
De bijeenkomsten telden tussen de 15 en 25 deelnemers. Ook werden enkele
bijeenkomsten bezocht door leden van diverse politieke partijen. Het onderwerp
Duurzaamheid werd een permanent agendapunt.
Actuele onderwerpen werden besproken. Over de samenwerking met de gemeente
werd diverse keren tevredenheid uitgesproken. Dank vooral aan Edson Brukx die
vrijwel altijd daags na de bijeenkomst al de hem gestelde vragen kon beantwoorden.

Enkele specifieke onderwerpen die steeds weer op de agenda terugkwamen waren:
 De ontwikkelingen rond het dorpsplan
 de geplande werkzaamheden voor de afkoppeling van hemelwater aan de
woningen.
 De verkeersdrukte die toenam vanwege wegafsluitingen elders
 De waterzuiveringskas plannen
 Zonne-energie en andere alternatieve energiebronnen
 Vrijwilligersbijeenkomsten
 De jaarlijkse kerstboom
 De verbetering van de Postweg.
 De Schoonderbekerweg verkeersluw maken
 Veiligheid, waarbij de Veiligheidsmonitor werd besproken.
 Ontwikkelingen bij de Donnerschool.

