Verslag van de vergadering van het Wijkplatform
op 16 september 2019
Opening en welkom door de voorzitter Kees van der Werf
Een welkom en korte kennismaking door nieuwe aanwezigen
Aanwezig zijn: Nico van Maanen namens de politie; Gerben Meinema, Gerard van der Bij
en Lisette Lubbers namens de gemeente; Patrice de Jonge,Myra Steens en Rianne Joosten
namens Glind.nl; Nick Evers en Kay Nguyen namens de Rudolphstichting; Jan Hofman
namens de Donnerschool; Henk Jonker namens Stichting Jeugddorp De Glind; Jannet
Methorst, Kees Franke, Harry Reddering en Kees Elzinga namens Belangenvereniging De
Glind; Ingrid van der Kraats namens de Beatrixschool; Mieke Groen namens de Dorpskerk;
Michael de Wit namens ONS; Els Heemskerk namens Intermetzo; Richard van Dijk; Bertha
van den Berg; Aalt Visscher;Saskia Verzijl;Albert Jan van Koerten.
Afgemelding ontvangen van Hennie van den Hoorn namens Juzt, Quirine Stinga namens QDreams en Joost Oolders van de Wijde Mantel.
Aanvullingen op de agenda
Geen punten
2
Verslag van de vergadering van 17 juni 2019
1

Geen opmerkingen
3

Ingekomen post

Bericht van nieuwe platform coördinator Lisette Lubbers.
Uitnodiging voor Externe werkgroep Wijkplatforms 31 oktober: dit is een bijeenkomst voor
alle wijkplatforms in de gemeente. Deze bijeenkomsten zijn twee maal per jaar. Deze
bijeenkomst bij Denkavit Voorthuizen is ook bedoeld als een bedankje van de gemeente
voor de wijkplatforms. Een maaltijd, een rondleiding en een presentje vullen de avond.
Bericht van Nico van Maanen: laatste Wijkplatform + opvolging: Nico van Maanen zal per 1
december met pensioen gaan. Omdat hij nog vakantiedagen heeft is dit de laatste keer dat
hij het wijkplatform bijwoont. Zijn opvolger wordt Marco Kramer die niet aanwezig kon zijn
i.v.m. vakantie. Het afscheid is op 30 oktober in Voorthuizen. Kees van der Werf spreekt Nico
toe. Zijn jarenlange aanwezigheid, de goede samenwerking en de adequate wijze van
optreden tegen de jongeren in de Glind hebben we altijd zeer kunnen waarderen. Jannet
Methorst overhandigd Nico een grote mand met plaatselijk agrarische producten. Nico
spreekt een kort dankwoord. Ook hij was zeer te spreken over de samenwerking. Noemt het
functioneren van het Wijkplatform in De Glind een uniek gebeuren. Hij ziet ons graag op zijn
afscheid.
4

Mededelingen door:
1. De gemeente : Lisette Lubbers stelt zichzelf voor. Lisette legt uit wat zij de komende
jaren hoopt te gaan doen. Zij zal Gerben Meinema vervangen die tijdelijk onze contact
persoon was. Gerben is er nu voor het laatst en heeft zijn collega Gerard van der Bij
gevraagd mee te komen i.v.m. de vraag om een paar tuinafvalbakken in het dorp te
plaatsen. Gerard legt uit dat de gemeente geen depots voor tuinafval wil omdat
gebleken is dat er op den duur veel meer dan alleen tuinafval in komt. Aanmelden en
ophalen van tuinafval kan tegen transportkosten worden gedaan.
Diverse aanwezigen menen dat dit niet zo’n vaart zal lopen en dat in Achterveld en
Leusden andere ervaringen zijn. Ook wordt gewezen op het duurzaamheidsprincipe.
Af en toe een gemeentelijke vrachtwagen laten rijden om de depots te legen brengt
veel minder uitstoot CO2 mee dan wanneer iedereen individueel naar de
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gemeentewerf moet rijden. Bovendien heeft de gemeente De Glind uitgekozen als
voorbeeldwijk en dat zou dan als experiment hier kunnen worden uitgerold. Gerard
verwijst daarover naar het gemeentebestuur omdat dit een wijziging van het beleid
inhoudt. Het voorstel van Myra Steens om een takkenknipper aan te schaffen doet de
vraag oprijzen wat een dergelijke takke[n]wagen dan kost, waardoor de discussie in
gelach eindigt.
De politie : Het afgelopen jaar was redelijk rustig. Er was één inbraak en een aantal
schuurdiefstallen. Slechts negen jongeren liepen weg uit het Jeugddorp, er waren
twee overlast meldingen en één zwaardere aanrijding. Op het kerkhof zijn onlangs
enkele zerken beschadigd. Verder waarschuwende vingers jegens enkele jongeren.
Voordat hij met pensioen gaat zal Nico nog een keer een snelheidscontrole in het dorp
houden.
De veiligheidscoördinator : Namens hem vermeldt Nick Evers ook de vernielingen op
het kerkhof. Mieke Groen verbaast zich er over dat er een klompenpad dwars over het
kerkhof is gerealiseerd. Onlangs is er naast het kerkhof in het weiland een poel
gegraven waarlangs het klompenpad is gelegd. Nick Evers zal dit oppakken, want dit
kan niet de bedoeling zijn.
De Rudolphstichting:
Er is een uitstrooiplek op de begraafplaats aangelegd.
17 en 18 september gaan medewerkers van de ASR verzekeringen weer aan de slag
op diverse plekken in het dorp in het kader van de MVO-dagen.
JUZT is gestopt met de unit voor AMA’s. Er zijn gesprekken gaande over een
herbestemming van het pand Schoonderbekerweg 41.
Het project zonnepanelen op grote daken is vrijwel afgerond.
Aanpak van de Ringlaan richting Scherpenzeel blijft liggen. De Belangenvereniging
heeft een gesprek gepland met Sander de Graaf van de gemeente en neemt dit mee.
Een fietspad richting Leusden zal naar verwachting niet eenvoudig en op korte
termijn te realiseren zijn. In het nog te publiceren Dorpsplan wordt dit wel genoemd
als dringende wens.
De 4 mei viering 2020 is punt van overleg met de gemeente en Achterveld
Intermetzo: Intermetzo gaat per 1 december Pluryn heten. Een groot deel van de
huurcontracten met de Rudolphstichting is opgezegd. Dit betreft echter de wens tot
aanpassing en wijziging. Intermetzo heeft geen plannen om uit het dorp weg te gaan.
Proces loopt tot 31-12-2021.
Myra Steens vraagt om naamswijziging borden in de openbare ruimte bescheiden te
houden.
Stichting Jeugddorp de Glind : Henk Jonker stelt zichzelf voor. Hij is de nieuwe
manager van de stichting. Op de vraag of hij met zijn gezin ook in het dorp komt
wonen komt helaas nog geen enthousiaste bevestiging. Henk memoreert nog even
het afscheid van Gerard Besten op 25 september.

7. Gezinshuis.com : Niet aanwezig
8. Juzt: niet aanwezig
9. ’s-Heeren Loo: Niet aanwezig
10. De Donnerschool:
Jan Hofman meldt dat leerlingenaantallen en personele bezetting goed lopen.
Onderwijs en zorg moeten van de overheid beter met elkaar overleggen en
samenwerken. Hier gaat dat wel goed, maar in vrijwel alle gemeenten is dat een
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grote uitdaging waarbij wet-en regelgeving een sta-in-de-weg vormt.
Landelijk is er een nieuwe actie, aangezwengeld door de ouders van Romy m.b.t.
het uitwisselen van informatie over jongeren t.b.v. de veiligheid van de kinderen. Dit
gebeurt nu alleen onder professionals terwijl de vraag is om dit breder te leggen.
Inhoudelijk kan dat zeker niet.
De bouwplannen wachten op een besluit van de gemeente.
Er komt nog een pannaveldje op het schoolplein. De aanwezigen dringen aan op
zichtbaarheid vanaf de weg.
11. De Beatrixschool
Inge van der Kraats geeft aan dat ASR-medewerkers achterstallig onderhoud
wegwerken. Er komt een nieuw kunstwerk op de plaats van de trekker voor de
school.
De school heeft nu 46 leerlingen, een zorgwekkend laag aantal. Helaas kan niet
altijd voor de Beatrixschool worden gekozen omdat de zorgorganisaties in de Glind
rekening moeten houden met de mening van de eigen ouders van de kinderen. De
signatuur is dan een struikelblok. Het niveau van het onderwijs is geen
discussiepunt.
12. ONS: geen mededelingen.
13. De Wijde Mantel : niet aanwezig
14. PKN kerk:
Mieke groen laat weten dat het ‘Kom binnen project' door gaat omdat er voldoende
belangstelling is.
De Luidklok is in het hele dorp verspreid
21 september is de start van de Vredesweek samen met de Achterveldse scholen.
28 september is er Burendag op het kerkplein, mede georganiseerd door de
kerkelijke gemeente.
De vraag wat de kerk kan betekenen voor de jeugd van De Glind blijft actueel
onderwerp van overleg
15. Q-dreams Niet aanwezig
16. Glind.nl: Patrice de Jonge meldt dat de site aan vernieuwing toe is. Er zijn
inventariserende acties over de content en er is contact met de ASR over
ondersteuning van hun IT-afdeling.
17.De Belangenvereniging: Kees van der Werf vraag uitdrukkelijk aandacht voor de
moeilijke financiële en organisatorische positie waarin het zwembad verkeert. De
gemeente Barneveld is gevraagd om verdubbeling van de subsidie omdat de huidige
€ 16.000,- zwaar onvoldoende is. De gemeenteraad heeft al een positieve motie
ingediend. Nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers zijn hard nodig, zeker als er
toekomst is. Binnenkort is er een bijeenkomst voor zwemmers en andere
geïnteresseerden. In het Dorpsplan staat ook dat het zwembad behouden moet
blijven,maar dan moeten de gebruikers wel actief zorgen dat dat ook gebeurt.
5

Duurzaamheid

Wijk van de toekomst- voortgang: Geen nieuwe ontwikkelingen.
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Presentatie

Presentatie Website Glind.nl door Myra Steens en Patrice de Jonge
Enkele impressieopmerkingen:
 Er is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar.
 Samen maken we Glind.nl omdat iedereen ook informatie, nieuws en evenementen
kan aanmelden.
 Het logo zou de term Jeugddorp niet moeten vermelden omdat de site voor het hele
dorp is. Dit wordt opgepakt.
 Richard van Dijk vraagt naar de tekst op de borden bij de ingang van het dorp: ook
dit moet worden bekeken. De Belangenvereniging pakt dit op.
 Kees van der Werf complimenteert de redactie en de beheerders met hun
inspanningen. Hoe meer leden de Belangenvereniging krijgt, hoe meer er ook
mogelijk is. Myra Steens wil een kerstpakket.
7
WVTTK
4 mei viering 2020: Ter voorbereiding van de 4 mei viering volgend jaar heeft Dorpsbelang
Achterveld verzocht om overleg voor een eventuele gezamenlijke viering. Hoe men dat ziet
is nog een open vraag. Kees van der Werf zal dit oppakken. Ook de gemeente Barneveld is
er al mee bezig. Op 1 oktober is er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Dinie Essers en
Kees Elzinga zullen hier naar toe gaan.
Burendag d.d. 28 september 2019: De werkgroep Burendag komt een klein bedrag tekort
om de begroting dekkend te maken. De subsidie van het Oranjefonds is te weinig om er een
leuke dag van te maken. De Belangenvereniging heeft besloten het tekort te dekken op
voorwaarde dat ter plaatse een bijdrage in de kosten aan de deelnemers zal worden
gevraagd.
Europese vrijwilligers: er zijn nier nieuwe vrijwilligers in het dorp geland. Op de homepage
van Glind.nl kan ieder ze bewonderen. Je kunt ze tegenkomen bij Q-Dreams, Gezinshuis
Zwanenburg, ONS, Donnerschool en Vrije Tijd .
Eikenprocessierups aan de Boshuisweg: Albert Jan van Koerten vraagt de aandacht voor de
aanwezigheid van deze rups in de eiken langs de weg. De Rudolphstichting heeft hier t.o.h.
nog niets aan gedaan. Nick Evers laat weten dat er inmiddels door de Rudolphstichting actie
is ondernomen en hierover ook met Albert Jan contact zal opnemen. Het inhuren van een
echte bestrijder is een kwestie van lange adem. Er is veel beunhazerij. In principe is de
bestrijding van de eiken- en andere processierupsen een taak voor de huurder. Dit betreft
echter de openbare ruimte. Nick vraagt iedereen zoveel mogelijk nestkastjes op te hangen
voor mezen als natuurlijke bestrijding.

8

Rondvraag en sluiting

Patrice de Jonge meldt dat er veel ratten in het dorp verblijven. Harry Reddering heeft dit al
gemeld aan de gemeente
Graag bij de volgende bijeenkomst een kring opstelling. Dit wordt opgepakt.
Aalt Visscher ergert zich aan de reclamefolders die hij toch met regelmaat in de bus vindt.
Wie dat ziet kan de bezorger aanspreken. Een andere stikkertekst is misschien een optie.

