Concept Dorpsplan De Glind
2020-2030
Elkaar ruimte geven

Voorwoord
Voor u ligt het Dorpsplan De Glind 2020-2030. Dit is de visie die dorpsbewoners binnen en
buiten de dorpskern hebben op hun leef- en woonomgeving. Het doel van dit dorpsplan is
om de leefbaarheid in De Glind te behouden en waar mogelijk te verbeteren, om De Glind
een goede uitgangspositie te geven voor de toekomst. We willen de identiteit van De Glind
behouden en de samenwerking tussen bewoners, bedrijven en belanghebbenden binnen
het dorp versterken met respect voor elkaars eigenheid en ruimte en tevens de ander de
mogelijkheid geven zich te ontplooien.
Inhoudsopgave
………………………………
Inleiding
In 2010 is er door een aantal inwoners en bedrijven van de Glind in samenwerking met de
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen en de gemeente Barneveld een dorpsplan
geschreven. Door de maatschappelijke, economische en technische ontwikkelingen moet er
een nieuw dorpsplan komen omdat het vorige inmiddels te ver achterhaald is om nog tot
2020 en verder tot 2030 te kunnen fungeren als beleids-leidraad.Met name het begrip
duurzaamheid heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en meer
betekenis gekregen. Hierbij bedoelen we ook nadrukkelijk ook sociale duurzaamheid. Dit is
het proces waarbij gekeken wordt hoe we onze dorpsgemeenschap zo kunnen organiseren
dat iedereen zich betrokken voelt bij en invloed heeft op het voorbestaan en verder groeien
van dit dorp.
Nieuwe inzichten brengen nieuwe eisen mee op het gebied van energievoorziening,
afvalverwerking, verkeer en vervoer.Ook op het gebied van woningbouw, verkeer en
veiligheid zijn veel veranderingen gaande. Het dorpsplan van 2010 speelt daardoor
onvoldoende in op de actualiteit. Niet alleen in ons dorp maar ook daarbuiten vinden veel
ontwikkelingen plaats waar wij direct mee te maken hebben.
Eind 2016 heeft de gemeente Barneveld aan de Belangenvereniging De Glind het verzoek
gedaan om het in 2010 opgestelde Dorpsplan te vernieuwen. Vanuit die vereniging is een
project opgezet om in samenspraak met de bewoners van De Glind en haar buitengebied te
komen tot een nieuw dorpsplan, dat toekomstbestendig is. De daartoe in het leven
geroepen werkgroep Dorpsplan 2019-2030 is begonnen met het inventariseren van de
wensen, gedachtes en behoeften van de dorpsbewoners. Dit heeft zij gedaan door een
uitnodiging aan allen om op een schilderij of tekening op creatieve wijze hun wensen en
meningen te verbeelden. Op de door hen belegde avond kon ieder deze werkstukken
bewonderen en werd door middel van stickers plakken een waardering gegeven aan deze
wensen, suggesties en meningen. Deze stickers werden vervolgens per thema gerubriceerd
en op volgorde van belangrijkheid verzameld. Met de resultaten van deze avond is de
werkgroep vervolgens aan de slag gegaan. De werkgroep heeft een concept dorpsplan
samen gesteld dat zij vervolgens aan de bewoners heeft voorgelegd.
Daarna is zij in overleg gegaan met de agrarische bedrijven, zorginstellingen en andere
ondernemers die in De Glind gevestigd zijn.

Visie op De Glind:Elkaar ruimte geven
De Glind is een dorp in een groene en agrarische landelijke omgeving waar gestreefd wordt
naar een fijne en ondersteunende leefomgeving voor iedereen. Daarom moet er gewerkt
worden aan een gezonde balans tussen wonen en werken; tussen activiteiten die nodig zijn
binnen bedrijven en zorginstellingen en de draagkracht van de bewoners.
De Glind moet een veilige woonkern zijn met een fijne leefomgeving waar mensen prettig
wonen en kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Veiligheid in de meest
ruime zin van het woord, hierbij denken we bv. aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid
Vanuit deze visie is het van belang voor de huidige en de toekomstige generatie dat sociale
duurzaamheid een belangrijke onderlegger is van het nieuwe dorpsplan.
De Grondgedachte bij het uitwerken van het dorpsplan tot 2030 is dat de mensen die
wonen en/of werken in De Glind elkaar de ruimte willen geven. Gaat de behoefte aan ruimte
beperkend werken op andermans ruimte, dan moet er samenspraak en afstemming zijn
tussen en met de dorpsbewoners.
Geschiedenis van De Glind
Het kerspel Barneveld bestond vroeger uit het dorp en de buurtschappen Kallenbroek,
Esveld en De Glind. In de laatste buurt lag ook het huis "De Glinthorst". Het was een forse
woontoren met een aantal bijgebouwen. De heren van deze havezate bezaten enkele
boerderijen in de omgeving zoals, "Den Brom", "Groot Birreveld", "Klein Birreveld", "De
Knip" en "Burgstede". In de negentiende eeuw was het aantal bewoners van De Glind zó
gestegen dat het gemeentebestuur in 1854 besloot er een openbare lagere school te
vestigen.
Door de komst van een reclasseringsvereniging, de "Jan Pieter Adolf-Vereniging", en door
de komst van de "Rudolphstichting" verschoof het centrum van deze gemeenschap
westwaarts. In 1911 koos ds. R.J.W. Rudolph (1862-1914) deze plaats om te starten met de
opvang van kinderen die niet in het ouderlijk milieu konden opgroeien. In de eerste jaren
waren er allerlei tegenslagen, waardoor de diaconieën van de gereformeerde kerken in
1927 moesten ingrijpen om de "Stichting De Glindhorst" van de financiële ondergang te
redden. Een nieuwe vereniging werd opgericht, die als eerbewijs aan de pionier van het
eerste uur de naam kreeg: "Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting".De
kinderen werden aanvankelijk ondergebracht in boerengezinnen. De Rudolphstichting had
een eigen basisschool en een land- en tuinbouwschool. Alle inwoners van de dorpskern
waren door wonen en werken direct verbonden aan de Rudolphstichting. In het
buitengebied van De Glind bleef zoals vanouds een groot aantal agrarische bedrijven
bestaan, die niet aan de Rudolphstichting verbonden waren.
In de afgelopen drie decennia is er veel veranderd in De Glind. De Rudolphstichting heeft
de directe zorgverlening overgedragen aan diverse andere jeugdzorginstellingen die nu in
De Glind werkzaam zijn. De stichting is nog actief als vastgoedontwikkelaar en als
ondersteuner op visie, ontwikkeling en uitwerking van gezinsvormen.
De koppeling tussen werken in de jeugdzorg en wonen in De Glind is losgelaten, hierdoor
werkt een aanzienlijk deel van de bewoners niet meer binnen de jeugdzorg. Nu werken er in
De Glind veel personen in de Jeugdzorg die niet (meer) in het dorp wonen.
Het dorp nu een normale dorpskern van de gemeente Barneveld en de toekomst hangt niet
meer samen met de toekomst van de jeugdzorg.

Ten geleide
Zoals omschreven in de inleiding zijn op een bijeenkomst van bewoners de thema’s en hun
belangrijkheid bepaald. Hieronder vindt u die zeven thema’s. De cursief gedrukte punten
zijn de opmerkingen van de dorpsbewoners in volgorde van hoe vaak ze gestickerd zijn.
Vervolgens leest u de uitwerking van de werkgroep en daarna de vastgestelde doelen met
een tijdspad.
1. Wonen
Het wonen in De Glind is een onderwerp dat de bewoners uiteraard het meest raakt. Alle
belanghebbenden in De Glind geven elkaar de ruimte om te wonen, te werken en te leven.
Voor een evenwichtige ontwikkeling van de verhouding zorg-gerelateerde bewoning en niet
zorg-gerelateerde bewoning (en bij de laatste groep is sprake van vergrijzing) is daarom
reguliere woningbouw noodzakelijk en dan vooral koopwoningen voor starters Dit wordt
door veel dorpsbewoners als een belangrijk punt genoemd.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Huur- en koopwoningen voor ‘Starters’
 Buurthuis, Dorpshuis, Eetcafé
 Regelgeving voor het Geurbeleid van 60E naar 30E (woningbouw moet verder van
bestaande bedrijven plaatsvinden)
De laatste jaren zijn er zes woningen gebouwd, die ook voor starters geschikt zijn, maar dit
zijn koopwoningen en niet voor iedereen betaalbaar. Het zou daarom mooi zijn als er vooral
voor starters ook betaalbare huurwoningen beschikbaar komen. Er zijn ook zes
zorgwoningen gebouwd.
Het blijft van groot belang dat er gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen bewoners
die geen nadere band hebben tot de zorg en bewoners die hier juist zijn om zorg te krijgen
of te verlenen. Als er een dorp nodig is om een kind op te voeden, dan moet er kritisch
gekeken worden naar de verhoudingen binnen het dorp en moet er gestreefd worden naar
een sociaal draagkrachtige gemeenschap die ondersteunend is voor de ontwikkeling van
kinderen.
De functie van buurthuis, dorpshuis en eetcafé worden verder uitgewerkt bij de punten
Sociale Samenhang en Bedrijven.
Dat De Glind in een agrarisch gebied ligt, is al eerder aangegeven. Het is dus van belang
dat er goed gekeken wordt naar de plekken waar gebouwd mag worden, maar ook naar de
wens van bestaande agrarische bedrijven om te kunnen blijven voortbestaan. Alleen in
duidelijk en goed overleg tussen alle betrokken partijen waarbij respect is voor elkaars
belangen kan een oplossing gevonden worden.
Te nemen maatregelen
Doel: Het voorbestaan en de uitbreiding van de dorpsgemeenschap optimaal te
ondersteunen door te zorgen voor voldoende woonmogelijkheden voor een grote variatie
aan inwoners rekening houdend met reeds bestaande bedrijven.
o In het Dorpsplan van 2010-2020 is de wens aangegeven voor 30 niet zorg
gerelateerde koop- of huurwoningen voor starters, gezinnen en senioren. Hiervan

zijn er 6 gerealiseerd. Wij vragen realisatie van de overige 24 gevraagde woningen;
alvorens over te gaan tot de uitbreiding van zorgwoningen.
2. Sociale samenhang
In een klein dorp als De Glind is het van groot belang dat de bewoners elkaar kennen en
elkaar op verschillende plekken kunnen ontmoeten. Daarvoor zijn diverse voorzieningen
noodzakelijk.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Herinneringsplek/ -bos voor iedereen die dat leuk vindt
 Zondagsrust
 Activiteitenprogramma (vooral) in het weekend
 Glind-radio
 Honden-losloop mogelijkheid
 Geen openluchtmuseum, gewoon dorp
 Café-restaurant, pannenkoekenhuis
 Het dorpsplan moet een plan van het dorp zijn, niet van forenzen van zowel binnen
als buiten bebouwde kom.
 De Glind is een gewoon dorp (geen model show dorp)
We begrijpen dat in een klein dorp niet alles kan. Echter er zijn al diverse voorzieningen die
misschien nog beter op de behoeften van de bewoners kunnen worden afgestemd.
Zo is er al een zwembad, wat een luxe is, maar het zou fijn zijn als hier ook iets te eten of te
drinken gekocht kan worden. Wellicht is dit een taak voor het zwembadbestuur om de
mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.
De jongeren die in De Glind wonen willen graag dat er voor hen meer activiteiten
georganiseerd worden in het weekend. Uitgangspunt hierbij zou moeten zijn dat de
activiteiten voor elk kind/elke jongere die in De Glind woont toegankelijk is.
Er zijn ook veel dorpsbewoners die graag zien dat de zondagsrust in ere gehouden wordt.
Ook hierin moeten we elkaar de ruimte geven.
Voor een Glind-radio verwijzen we naar het al bestaande radiostation op www.glindradio.nl
Als je een hond hebt, moet die natuurlijk worden uitgelaten. In De Glind is het niet duidelijk
waar dit wel of niet mag. Het zou goed zijn als vanuit de gemeente Barneveld vooral in de
dorpskern plaatsen worden aangewezen als honden-losloop en uitlaatgebied met de daarbij
behorende afvalbakken en plaatsen waarvan het duidelijk is dat je daar een hond echt niet
mag uitlaten, zoals plaatsen waar kinderen of jongeren kunnen spelen en sporten. Voor het
buitengebied moet duidelijk zijn dat loslopende honden daar een gevaar kunnen zijn voor
het vee, omdat ze dit kunnen opjagen en vanwege de verspreiding van voor vee zeer
schadelijke ziekten.
Al eerder is gezegd dat vooral jongeren, maar ook overige inwoners het niet plezierig
vinden dat het dorp vooral naar buiten toe wordt neergezet als een bijzonder dorp.
Voor de gemeente Barneveld is De Glind een gewone dorpskern.
Bij het onderdeel bedrijven wordt genoemd dat een centrale horecagelegenheid prettig zou
zijn. In samenwerking met alle belanghebbenden moet hiervoor naar een goed werkende
formule worden gezocht.

Te nemen maatregelen
Doel: De Glind is een reguliere woonkern van Barneveld met een sterke sociale
samenhang. Naar buiten toe profileren we ons niet meer als jeugddorp De Glind maar als
het dorp De Glind; een dorp waar zorg voor kinderen een plek heeft.
o Bordjes als jeugddorp, vlaggen met instellingen, wegwijzers naar instellingen enz
minimaliseren; tijdsbestek 1 jaar.
o Binnen de bebouwde kom duidelijk aangeven waar uitlaatplekken en losloopplekken
voor honden zijn en waar dit niet mag; tijdsbestek 1 jaar.
3. Onderwijs
Maatschappelijk gezien is goed onderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van
kinderen en jongeren. In een dorp is het een van de pijlers waarop het mede functioneert.
Voor kinderen in de basisschool leeftijd is onderwijs belangrijk voor hun sociale en
cognitieve ontwikkeling. Voor veel ouders is een basisschool in de directe omgeving een
belangrijke overweging bij het zich vestigen in een dorp. Dit geldt duidelijk ook voor De
Glind.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Behoud Beatrixschool
 Beatrixschool meer betrokken in De Glind
 Donnerschool vanaf 4 jaar
 Behouden wat we hebben
De meeste kinderen van bewoners in De Glind gaan voor basisonderwijs naar de
Beatrixschool die een stukje buiten de kern van het dorp staat. Ook gaan er kinderen naar
de basisscholen in Achterveld. Over de continuïteit van het bestaan van de Beatrixschool
zijn zorgen. Deze kunnen het beste besproken worden met het bestuur van de school, want
de bewoners willen graag dat deze school blijft voortbestaan. Hiervoor is het ook van
belang dat de Beatrixschool betrokken raakt en blijft bij wat er in De Glind speelt.
Behalve de Beatrixschool is er in De Glind nog een school, dit is de J.H.Donnerschool voor
speciaal onderwijs. Deze wordt bezocht door een aantal van de in het dorp wonende
kinderen en jongeren en maar ook door leerlingen vanuit de wijde omgeving die baat
hebben bij een specifieke benadering. Er is de behoefte uitgesproken om ook jongere
kinderen vanaf 4 jaar op de J.H.Donnerschool onderwijs te laten volgen.
Te nemen maatregelen
Doel: Zorg voor onderwijs mogelijkheid binnen De Glind, wat de vestiging van nieuwe
bewoners bevordert.
o Overleg van de gemeente Barneveld met het schoolbestuur van de Beatrixschool
over het voortbestaan van de school. Binnen een jaar.

4. Verkeer en verkeersveiligheid
Zoals te verwachten ligt het onderwerp Verkeer en Verkeersveiligheid de dorpsbewoners na
aan het hart. Uit de gesprekken met de dorpsbewoners blijkt dat hierin nogal wat te
verbeteren valt.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Repareren en verbeteren wegen naar en in het dorp De Glind
 Fietspad Postweg De Glind richting Leusden
 Dorpsverkeer luw houden
 Stoep inclusief grastegels langs Postweg (vanuit De Glind naar Barneveld) opnieuw
straten
 Bermen wegen dorp en buitengebied repareren
 Veilig verkeer buitengebied De Glind algemeen
 Wegen beter maken voor agrarische voertuigen
 Ringlaan richting Scherpenzeel te gevaarlijk voor fietsers, wandelaars en ruiters
 Voldoende verlichting langs de wegen buitengebied
 Snelheidslimiet handhaven
 Beter openbaar vervoer (weekend)
 Gevaarlijke bocht Helweg aanpassen
 Boshuisweg recreatie pad voor wandelaars, fietsers en ruiters en geen
sluipsnelverkeer
 Maak van wegen geen woonerf (in verband met bestemmingsverkeer)
Wat we als bewoners graag zouden zien is dat het verkeer in, naar en van De Glind veiliger
wordt. Hiertoe is het noodzakelijk dat de wegen verbeterd worden. De gemeente Barneveld
is hier wel mee gestart, maar er zijn nog een aantal zeer onveilige stukken binnen De Glind.
Bij het opknappen van de wegen moet rekening gehouden worden met fietsers en met
name de relatief veel jonge fietsers. Het doorgaand verkeer in De Glind is de laatste jaren
sterk toegenomen. In de dorpskern is dit vooral ook in de spitsuren te merken. Hoewel er
een snelheidslimiet is van 30 km, wordt deze met zeer grote regelmaat overschreden. Het
vrachtverkeer door De Glind is niet alleen toegenomen, maar de vrachtauto’s zijn ook groter
en zwaarder geworden. Daar De Glind aan de rand van de gemeente Barneveld ligt, is het
noodzakelijk dat de gemeente Barneveld in nauw overleg met de buurgemeenten Leusden
en Scherpenzeel onderzoekt hoe zij de veiligheid op de weg kunnen vergroten.
Ook zou uitbreiding van het openbaar vervoer naar de weekends en de avonden op prijs
gesteld worden.
Te nemen maatregelen:
Doel: Een dorp dat veilig is voor alle verkeersdeelnemers met extra aandacht voor de
veiligheid van fietsers, wandelaars en ruiters.
o Verdere verbetering van het wegenstelsel; tijdsbestek 1 jaar
o Overleg met de gemeente Leusden over de aanleg van een fietspad vanaf De Glind
langs de Postweg richting Leusden; tijdsbestek: 2 jaar
o Waar mogelijk aanleg van woonerven met behoud van toegangsmogelijkheid van
toeleveringsbedrijven; tijdsbestek 2 jaar

o Het afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer, maar zo dat ze open blijven voor
fietsers, wandelaars, ruiters en bestemmingsverkeer. Hierbij wordt vooral gedacht
aan de Boshuisweg (het gedeelte dat binnen de Ringlaan ligt) en de
Schoonderbekerweg; tijdsbestek 1 jaar
o Herinnering aan maximale snelheid bv door borden die oplichten en de snelheid
aangeven en dit niet alleen op de Postweg, maar ook op diverse andere wegen in De
Glind; tijdsbestek 1 jaar
o Meer snelheidscontroles; meerdere keren per jaar
o Onderzoeken of en hoe De Glind beter bereikbaar gemaakt kan worden met
openbaar vervoer; tijdsbestek 2 jaar
o De Ringlaan van de Postweg tot Klein Moorst breder maken met
uitwijkmogelijkheden voor vrachtverkeer; tijdsbestek 1 jaar
o Daar waar mogelijk uitwijkmogelijkheden voor vrachtverkeer; tijdsbestek 1 jaar
5. Agrarische bedrijven, zorginstellingen en andere ondernemers.
Agrarische bedrijven
De Glind is een dorp met een zeer gemengde bevolking. De agrariërs met hun bedrijven
maken daar van oudsher deel van uit. Door de veranderingen in de land- en tuinbouw en
veeteelt is ook de bedrijfsvoering veranderd. De wetgeving die regelt wat wel en niet
toelaatbaar is, is de laatste jaren strenger geworden. Dit maakt het niet gemakkelijk om een
bedrijf goed te kunnen exploiteren.
Bij dit onderdeel is ook een onderdeel duurzaamheid besproken dit komt later terug bij het
thema Duurzaamheid
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Agrariërs moeten zich aan de wettelijke normen houden
 Burendag bbq. Maak gebruik van de ruimtes bij de agrariërs en leer elkaar kennen
 Zonnepanelen alleen op daken
 Zonnepanelen alleen op percelen met een blijvende agrarische bestemming
Allereerst de wettelijke normen. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat deze door de
agrariërs gehandhaafd worden. Dat neemt niet weg dat overlast niet altijd voorkomen kan
worden en het is dan ook goed als alle bewoners van De Glind zich realiseren dat zij in een
agrarisch gebied wonen. Goed en open overleg tussen alle betrokkenen is en blijft daarom
belangrijk. Daarnaast blijft het wenselijk als bv op open boerderij dagen de bevolking van
De Glind wordt uitgenodigd om op een bedrijf te gaan kijken en in gesprek te gaan met de
beheerder van zo’n bedrijf. Elkaar kennen en met elkaar overleggen zal de tolerantie naar
elkaar ten goede komen
Als we de ander kunnen begrijpen en zelf het gevoel hebben begrepen te worden zal dit de
cohesie in het dorp ten goede komen.
Te nemen maatregelen
Doel: Zorg voor de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze bedrijven te exploiteren.
o Onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op de daken van particulieren
woningen en bedrijven; tijdsbestek 2 jaar.

o Onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op percelen met blijvende
agrarische bestemming; tijdsbestek 2 jaar.
o Ondersteuning van initiatieven voor een goede verstandhouding tussen bedrijven en
dorpsbewoners; tijdsbestek gehele periode van het Dorpsplan
Zorginstellingen
Naast het feit dat De Glind in een agrarisch gebied ligt, is het onmiskenbaar ook een dorp
dat een deel van haar ontstaan te danken heeft aan een zorginstelling die zich hier in het
verleden gevestigd heeft. De agrarische bedrijven waren er al van oudsher, maar zonder de
komst van de zorginstelling zou er vermoedelijk geen dorp zijn ontstaan. Van meet af aan is
er een verbinding geweest tussen de zorginstelling en het sociale leven in De Glind.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Geen zwaardere Jeugdzorg
 Verantwoorde speeltoestellen
 Wederzijdse betrokkenheid vanuit ‘zorg’ naar bewoners en andersom.
 Minder eilandjes van werkgroepjes, meer overkoepeling, meer van ons allemaal.
Geen projectleiders, directeuren enz. van kleine groepjes. Minder eigen belang,
meer samenhang.
Zoals ook al in het stuk Sociale Samenhang is besproken is het van belang voor het goed
functioneren van het dorp dat er evenwicht is tussen de draagkracht van het dorp als
gemeenschap en de hoeveelheid zorg die geboden kan worden. Hierbij moet niet alleen
gekeken worden naar de kwantitatieve-, maar zeker ook naar de kwalitatieve aspecten in
zake doelgroepen.
Waar voor agrarische en andere bedrijven door de wet maatregelen worden
voorgeschreven om overlast voor de omgeving te voorkomen is er voor zorginstellingen en
hun woonomgeving geen wettelijk kader vastgesteld. Daarom is het de wens van de
dorpsbewoners om in onderling overleg met de zorginstellingen te komen tot een afweging
van doelgroepen en aantallen die hier geholpen kunnen worden. Bij veranderingen van
doelgroepen en aantallen wordt een fundamenteel ander appel op de sociale binding en
draagkracht van de dorpsgemeenschap gedaan. Dit is dus een bepalende factor als het
gaat om sociale duurzaamheid. Het dorp is altijd al een open dorp geweest.
Voor de samenhang van het dorp is het verder ook van belang dat er betrokkenheid is naar
elkaar van ‘zorg’ bewoners en ander bewoners. Respect en overleg zijn hierbij de
sleutelwoorden.
Voor wat betreft de speeltoestellen mogen we ervan uitgaan dat zowel de door de
gemeente Barneveld als wel die door de zorg verlenende partijen geplaatste toestellen
goed gekeurd en gecertificeerd zijn en dat hier blijvend aandacht aan geschonken wordt.
Te nemen maatregelen
Doel: Zorg voor een goed evenwicht in draagkracht van het dorp en de daar geboden zorg
door de zorginstellingen.

o Overleg tussen dorpsbewoners en zorginstellingen over de visie van de
zorginstellingen als het gaat om het aantal cliënten van de zorginstellingen en wat
deze aan zorg nodig hebben.
o Overleg in het Wijkplatform met de zorginstellingen over hoe zij denken om te gaan
met het vermarkten van het dorp als bijzondere mogelijkheid voor jeugdopvang
zodat dit in overleg en in afstemming met de dorpsbewoners plaatsvindt; tijdsbestek:
zo spoedig mogelijk, met regelmatige evaluatie..
Andere ondernemers
Hoewel niet opvallend aanwezig, is er in De Glind een aantal andere, vaak kleine bedrijven.
De eigenaren van deze bedrijven wonen vaak in De Glind en maken dus deel uit van de
bevolking van De Glind.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Centrale horeca. Organisatie activiteiten zoals filmavond
 Ondernemers willen vertrouwen genieten en geef ze meer klussen
 Uitzendbureau voor jongeren
 Samenwerking tussen bedrijven/sponsoren en activiteiten
 Meer ruimte (om geld te verdienen aan): klompenpadwandelaars, motorrijders en
oude auto’s.
Het zou mooi zijn als deze bedrijven kunnen rekenen op klandizie van de dorpsbewoners.
Solidariteit vanuit binding kan voor ondernemers positief werken. Dit kan ook gestalte
krijgen in samenwerking tussen bedrijven en sponsoren van diverse activiteiten in De Glind.
Misschien resulteert uit deze samenwerking een databank voor banen, zodat hier wonende
jongeren een baan kunnen vinden.
De centrale horeca is er op dit moment wel. Er zou gekeken kunnen worden of er door de
horecahouders andere activiteiten ontplooid kunnen worden. Hierbij sluit de vraag aan of er
in het zwembad tijdens openingsuren een mogelijkheid geschapen kan worden om daar iets
te nuttigen.
Nieuwe initiatieven voor bedrijven zijn van harte welkom, waarbij aandacht voor hoe het
dorpsleven functioneert en zich daar ook voor open willen stellen van belang is.
Te nemen maatregelen
Doel: Zorg voor toename van kleine bedrijven, die de woongemeenschap ten goede komen.
o Nieuwe initiatieven ontplooien voor de vestiging van kleine bedrijven die passen
binnen de visie van De Glind en binnen de bestaande regelgeving; tijdsbestek: in
voortdurende ontwikkeling
6. Duurzaamheid.
Dit is een thema dat veel bewoners en bedrijven raakt en waar zij ook grote belangstelling
voor hebben. Bij dit onderwerp is, meer dan bij andere onderwerpen de mogelijkheid van

tegenstrijdigheid van belangen aanwezig. Dit maakt de noodzaak tot goed en helder overleg
tussen alle partijen des te belangrijker.
De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:
 Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toekomst en daarom belangrijk
voor alle partijen goede keuzes in te maken
 Mest en fijnstof volgens regelgeving
 Wat is fijnstof en waar komt het vandaan?
 Onderzoek naar verkeer als veroorzaker fijnstof
 Lokale waterzuivering
 Is er een alternatief voor persriool (milieuvriendelijk)
 Elektrische oplaadpaal
 Repair café
 Belangrijk om bewoners tijdig in te lichten over nieuw activiteiten rondom nieuwe
projecten
 Kleine windmolens in buitengebied
Duurzaamheid is een maatschappelijk relevant onderwerp waar veel aandacht voor is.
Vanuit de samenleving en de overheid wordt aangestuurd op een gasloze toekomst en wil
men zoveel mogelijk dat dorpen, wijken en buurtschappen duurzaam worden.
Onder de bewoners van De Glind zijn veel ideeën hoe we hiermee om kunnen gaan. Het
zou goed zijn als zij tijdig geïnformeerd worden over nieuwe projecten op dit gebied. In elk
geval moet dit hoog op de agenda komen bij organisaties, bedrijven en het wijkplatform.
Hierin heeft de bezorgdheid als het gaat om fijnstof zeker een plaats.
Zoals al eerder is genoemd, gaan we ervan uit dat voor mest en fijnstof de regels van de
overheid worden gevolgd. Wat hierbij van belang is, is dat het voor alle bewoners duidelijk
is wat de regels zijn en waar zij die kunnen vinden.
In het kader duurzaamheid wordt ook gekeken naar een lokale oplossing voor de
waterzuivering. Er ligt nu een plan voor een rioolwaterzuiveringskas. Er moet verder
onderzocht worden of dit haalbaar is.
Ook in het kader van duurzaamheid zullen er steeds meer elektrische vervoersmiddelen
komen. Het is daarom van belang dat zowel instanties die werken in De Glind op hun eigen
terreinen zorgen voor oplaadpalen, als ook de gemeente te vragen deze op openbare
plekken te plaatsen.
Tot slot zou een initiatief voor een repair-café goed kunnen werken, zowel voor de
bewoners als voor jongeren die er zouden kunnen werken.
Op het gebied van duurzaamheid zouden we graag zien dat er meer ondersteuning komt
voor zonnepanelen op de eigen woningen van de bewoners, maar ook op de woningen van
de zorginstellingen en de school.
Over zonnepanelen op de grond en kleine windmolens zijn de meningen verdeeld. Graag
zien we meer voorzieningen die de duurzaamheid bevorderen, maar deze voorzieningen
moeten geen overlast veroorzaken voor de bewoners in het binnen- en buitengebied.
Soms worden plannen zoals dit Dorpsplan ingehaald door voortschrijdende inzichten en
nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft in januari 2019 de werkgroep kennis genomen van het
voornemen door diverse partijen in De Glind om ten aanzien van duurzaamheid een zg.

Greendeal af te sluiten.
Indien nodig moet er bij de gemeentes Barneveld, Leusden, Woudenberg of Scherpenzeel
gevraagd kunnen worden om metingen te uit te laten voeren.
Te nemen maatregelen
Doel: Maatregelen nemen die ervoor zorgen dat De Glind zo veel mogelijk milieuneutraal
wordt.
o Het laten uitvoeren van metingen om te onderzoeken waardoor de fijnstof binnen De
Glind wordt veroorzaakt. Dit in overleg met de gemeenten Leusden, Woudenberg en
Scherpenzeel. Hierbij dient zo breed mogelijk onderzoek te worden gedaan naar
uitstoot door verkeer, vliegverkeer agrarische en andere bedrijven; tijdsbestek 2 jaar
o Onderzoek naar de mogelijkheden voor het vestigen van een
rioolwaterzuiveringskas; tijdsbestek 1 jaar
o Plaatsen van elektrische oplaadpalen voor auto’s op openbare parkeerplaatsen;
tijdsbestek 1 jaar.
o Onderzoek naar het plaatsen van kleine windmolens; tijdsbestek 1 jaar
7. Sport en Recreatie
Hoewel er in De Glind geen sportvereniging meer is, zijn mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers er wel veel sportieve activiteiten, het zijn initiatieven van particulieren, maar ook
van de zorginstellingen. Bij de meeste van deze activiteiten zijn vrijwilligers een absolute
noodzaak.
Genoemd werden:
 Geen verblijfsrecreatie anders dan mini- en boerencampings
 Overkapping voor het zwembad ondiepe gedeelte; tegen verbranden, regen, horzels,
wespen. Met zonnepanelen erop voor energieneutraliteit. + Glijbaan
 Zwembad met cafetaria
 Handhaven zwembad
 De Glind als recreatief toeristisch dorp
De georganiseerde activiteiten zijn open voor alle dorpsbewoners, maar soms wel
leeftijdsgebonden.
De wens voor een overkapping van het ondiepe gedeelte van het zwembad is vooral
bedoeld om het zwembad aantrekkelijker te maken. Er zou onderzocht moeten worden of
dit haalbaar is, misschien zou dit onderzoek uitgebreid kunnen worden naar een volledige
overkapping. Er komt dan duidelijkheid over wat er kan. Tegelijkertijd zou dit ook
duidelijkheid kunnen geven t.o.v. de zorgen die er zijn over het voortbestaan van het
zwembad. Helpt een grote investering om het voortbestaan te verzekeren. Deze vraag moet
worden voorgelegd aan het bestuur van het zwembad.
In De Glind is op dit moment een beperkte mogelijkheid voor verblijfsrecreatie. Zo zijn er
een kleine camping en een B&B. Als bewoners willen we graag dat de verblijfsrecreatie zo
kleinschalig blijft. Het dorp moet agrarisch gebied blijven en geen recreatiegebied worden.

Het dorp is eigenlijk te klein om meer recreanten te kunnen herbergen. Hierover is ook
contact nodig met de gemeenten Leusden en Scherpenzeel.
Te nemen maatregelen
Doel: Zorg voor het voortbestaan van de huidige activiteiten en waar mogelijk een
uitbreiding hiervan.
o Overleg met de gemeentes Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden ter voorkoming
van de aanleg van grote recreatiemogelijkheden; tijdsbestek 1 jaar.
o Stimulering door de gemeente van de activiteiten door ondersteuning of subsidie;
doorlopend
o Onderzoek naar de mogelijkheid het zwembad te behouden en van nieuwe
elementen te voorzien; doorlopend
o Initiëren van overleg tussen het zwembadbestuur en de horeca om na te gaan of
horeca in het zwembad mogelijk is; tijdsbestek 1 jaar
o Controleren door de Belangenvereniging van het bestemmingsplan van de gemeente
Barneveld t.a.v eventueel voorgenomen grote recreatiemogelijkheden en deze
wijzigen in kleine; tijdsbestek zes maanden en daarna doorlopend.

