Verslag van de bijeenkomst van het Dorpsplatform van 25 november 2019
Aanwezig: 25 personen, Afwezig met kennisgeving: 6 personen.
Opening en welkom door de voorzitter Kees van der Werf met een woord van
welkom aan alle aanwezigen en speciaal aan Marco Kramer van de politie en Inge
Jongeneel van de gemeente Barneveld. Een kort rondje kennismaken volgt.
Aanvullingen op de agenda
Geen nieuwe onderwerpen
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Verslag van de vergadering van 16 september 2019

De bij punt4.17 genoemde subsidie voor het zwembad bedroeg € 17.800, 3

Ingekomen post

UITNODIGING bijeenkomst Wijk van de Toekomst in de Regio Foodvalley - 2 december, van 14.00 tot
17.00 uur Zie bijlage 1 Ter kennisname
Mails van twee dorpsbewoners inzake overlast Zie bijlage 2: de discussie die hierop volgt is
ondergebracht bij 4.1
Mail inzake Save the date - Wijkplatform avond 9 december Zie bijlage 3 ter kennisname
Mail inzake dorpspromotie De Glind zie bijlage 4: Kees v.d. Werf heeft al twee dorpsbewoners
gevraagd om hieraan deel te nemen.
Vooraankondiging Energietour gemeentebestuur zie bijlage 5: ter kennisname. Nog geen nieuws
bekend
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Mededelingen door:
1. De gemeente: Er was enige hilarische verlegenheid vanwege de plaatsing van de meter op
een opgebroken stuk weg. Is inmiddels opgelost.
N.a.v. de ingezonden brieven omtrent overlast van kippen op en rond het speeleiland en het
maisveld naast de Glindhorst wordt geconstateerd dat er al meer dan een jaar sprake is van
overlast. De inzenders van de brieven hebben met de betreffende ondernemer gesproken maar
dit heeft geen resultaat opgeleverd. Ook het inschakelen van de Omgevings Dienst De Vallei
[ODDV] heeft geen resultaat gehad. Een aanwezige vult aan dat een jaar geleden in het overleg
met de ondernemer en de groep Glindhorst tot overeenstemming was gekomen omtrent te
nemen maatregelen maar een dag voor ondertekening van de overeenkomst trok de
ondernemer zich terug. Een bewoner van de Glindhorst meldt dat er afgelopen week zeker
tachtig kippen op het maisveld naast zijn huis liepen. Dode kippen worden op- en rond het
speeleiland door ratten meegesleept. Kinderen gooien er met eieren en uitwerpselen liggen
overal. Een andere ondernemer/agrariër is van mening dat hier zeker wat aan gedaan kan en
moet worden. Omdat de ODDV de aangewezen instantie is om maatregelen te nemen dan wel
af te dwingen zal de gemeente dit eerst oppakken. Er is inmiddels ook veel beeldmateriaal dat
desgewenst gebruikt kan worden. Mevr. Jongeneel houdt ons op de hoogte.
2. De politie: afgelopen maanden waren redelijk rustig in de Glind Mochten er
snelheidsproblemen zijn, dan graag melden. Ook baldadig c.q. vernielend gedrag van jongeren
kan worden gemeld via 112. De
3. De veiligheidscoördinator Niet aanwezig
4. De Rudolphstichting: Niet aanwezig De verlichting van de Rudolphlaan is inmiddels hersteld.
5. Intermetzo: Per 1 december is Intermetzo opgegaan in Pluryn. Alles blijft verder hetzelfde.
Switch, de buitenschoolse opvang blijft ook volgend jaar bestaan. Er zijn in deze omgeving veel
thuiszittende kinderen die niet meer naar school gaan. De wachtlijsten in de Jeugdzorg zijn een
bekend probleem Capaciteitsuitbreiding wordt nog niet verwacht. Vooralsnog is de focus op
stabilisatie.
6. Stichting Jeugddorp de Glind. Dhr. Jonker geeft aan dat de afgelopen maanden veel energie
is gestoken in het leren kennen van het dorp en diens bewoners. Hij memoreert dat op 3
december een bijeenkomst met gemeente en diverse partijen in de Glind is over een
visietraject Jeugdzorg met als eindresultaat een visie op leefbaarheid en Jeugdzorg.

7. Eengezinshuis: Niet aanwezig
8. Juzt Niet aanwezig.
9. ’s-Heeren Loo Niet aanwezig.
10.De Donnerschool Niet aanwezig.
11.De Beatrixschool Niet aanwezig. Per mail werd aangegeven dat de school meedoet aan het
visietraject voor de Glind Het nieuwe school plein wordt 12 en 13 december geplaatst.
De gemeente bekijkt momenteel de plannen m.b.t. de vernieuwbouw van De Akker. Op 20
december om 19.30 uur is kerstviering. Iedereen is welkom.
12.ONS: Er zijn toekomstplannen die d.m.v. een enquête worden gepeild op levensvatbaarheid.
Dit betreft b.v. een dorpswinkeltje. Vanuit de gemeente wordt gevraagd te verduidelijken wat
het verschil is tussen De Akker en De Gindster als ontmoetingsplek. De Akker is een
verenigingsgebouw. Vanuit de hervormd-gereformeerde signatuur is destijds met dit gebouw
gestart als plek voor o.a. diensten en catechisatie. De Glindster is een algemeen dorpscentrum.
13.De Wijde Mantel: Afgelopen maanden hebben diverse groepen vrijwilligers veel werk verzet
om de omgeving en de belevingstuin op te knappen. Dit heeft veel opgeleverd.
14.PKN kerk: Met de Stichting Jeugddorp De Glind is overleg over de vraag hoe de kerkelijke
gemeente meer kan betekenen voor de geestelijke vorming van de opgenomen jongeren.
Gedachten gaan uit naar een aandachtspersoon. Ieder is welkom bij de kerstviering op 25
december ‘s morgens om 10.00 uur.
15.Q-dreams: Geen nieuws, wel veel aanvragen. Uitbreiding is zeker een optie, maar er is nog
geen geschikt pand gevonden.
16.Glind.nl: Is druk bezig met vernieuwing. Hier is nog niet veel over te zeggen.
17.De Belangenvereniging:
 Het zwembad heeft nu een subsidie gekregen van de gemeente waarmee de exploitatie voor
de komende jaren gedekt is. Er worden nog wel sponsoren gezocht. Vanuit Pluryn wordt de
afdracht voor de vrijetijdsbesteding volgens de normering van de Jeugdzorg gerealiseerd.
 Het Dorpsplan is nog niet opgeleverd maar wel in de eindfase. Verwacht wordt dat we begin
2020 er mee aan de slag kunnen. Overdracht zal met een klein feestje gemarkeerd worden.
 Op 7 januari vanaf 16.00 is de Nieuwjaarsreceptie in De Glindster.
 Het overleg met de gemeente m.b.t. de Schoonderbekerweg en een Zebrapad op de Postweg
wordt nog vervolgd. We wachten op een reactie van de gemeente
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Duurzaamheid

Wijk van de Toekomst: Dhr. Visscher geeft een toelichting op de activiteiten van de afgelopen
maanden. Op 6 november was er een eerste bijeenkomst van de werkgroep. Dit betrof voornamelijk
brainstormen over het hoe, waarmee, welke middelen om De Glind gasloos te bereiken. Op 13 januari
staat een bewonersbijeenkomst gepland waarin alle bewoners van de dorpskern en het buitengebied
welkom zijn. Interessant lijkt een project in Nagele [Noordoost Polder] over warm water opslag van
zonnepanelen. IMAX Veenendaal heeft hier ervaring mee.
Dhr. Visscher geeft aan dat De Glind met eigen energievoorziening al behoorlijk ver is. Nu er concreet
over de aanschaf van een 2de hands windmolen wordt gesproken [tiphoogte 100 meter] lijkt het
einddoel in zicht. Met diverse agrariërs wordt overlegd over concretisering. Wie mee wil denken kan
zich melden bij dhr. Visscher. Tijdige pr activiteiten zijn wel belangrijk.
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WVTTK

1. Dorpslogo: mevr. Heemskerk meldt dat er niets mee gedaan is na de vorige bijeenkomst.
Omdat er meerdere partijen mee gemoeid zijn lijd het goed om dit punt op de agenda voor 3
december te plaatsen.[zie pt 6]

2. Herdenking 75 jaar bevrijding: dhr. Elzinga licht toe dat er een kopgroep is gevormd waarin



de Rudolphstichting en ONS samen met enkele anderen de activiteiten in de periode 23 april10 mei gaan coördineren. Er zijn diverse ideeën. Samenwerking met de gemeente Barneveld,
het dorp Achterveld en oud bewoners van de Glind moet een mooi programma opleveren.
Vooralsnog staan de volgende activiteiten gepland:
23 april de dag waarop de Glind werd bevrijd: bewonersmaaltijd in de Glindster. De gemeente







Barneveld heeft hiervoor extra subsidie gegeven. Vooraf kunnen voedselbonnen tegen een
geringe prijs worden aangeschaft. Het menu zal o.a. 1945 producten bevatten.
Een fototentoonstelling in de kerk en de Glindster
4 mei herdenking in de kerk, waarvoor een spreker wordt gezocht onder de oud bewoners die
de bevrijding hebben meegemaakt.
Aansluiten bij de komt in Achterveld van de Seaforth Highlanders en de Canadese bezoekers.
Het traject van Keep them roling ook via de Glind te laten lopen.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat per activiteit een groepje bewoners zich daarmee bezig
houdt. De kopgroep gaat niet zelf alles organiseren. Wie wil meedoen kan zich melden bij dhr.
Elzinga of bij mevr. De Jonge van de Rudolphstichting.

3. Data 2020 Wijkplatform:16 maart; 15 juni; 14 september en 14 december 2020
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Rondvraag en sluiting

Dhr. Visscher vraagt of de agrariërs als groep ook een vaste plek kunnen krijgen op de agenda bij punt
4. Dit is akkoord
Dhr. Elzinga nodigt de aanwezigen uit om het presentje van de gemeente mee naar huis te nemen als
dank voor de aanwezigheid en deelname aan het Dorpsplatform.

