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Nieuwsbrief 1   Februari 2021 
 
Bestuur van de Belangenvereniging 
 
Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter: Rob Brand 
Email: voorzitter@glind.nl 
Penningmeester : Robert Paunovic 
Email: penningmeester@glind.nl 
Secretariaat : Jan Hendrikse 
Email: secretariaat@glind.nl 
 
Vanuit het dagelijks bestuur; 
We zijn alweer even onderweg in het nieuwe jaar en hoopten dat alles weer een beetje normaler zou zijn, maar nog 
steeds zijn we in de greep van het virus en zijn mutaties en hebben we te maken met verschillende maatregelen om 
het virus onder controle te houden. Ieder denkt er of vind er wel iets van in positieve of negatieve zin, maar toch 
zullen we er samen mee om moeten gaan, elkaar helpen en elkaar beschermen! 
Als belangenvereniging willen we er even bij stilstaan, omdat het al lang duurt en het voor iedereen op verschillende 
manieren veel vraagt jong en oud(er). Nog even volhouden! 
Wij als bestuur zijn begonnen met nieuwe mensen in deze rare tijden en juist dan is elkaar ontmoeten van belang. 
Dit is nu even anders en vraagt andere oplossingen en creativiteit. Dat is eigenlijk ook wel weer mooi en biedt 
nieuwe invalshoeken om vanuit die gedachten en out of the box dat te gaan doen waarvoor we het doen, ons dorp! 
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Beleid en Besluitvorming 
Nieuws over nieuwe website en een feestelijke lancering in februari 2021! 

Eindelijk is het dan zover, de nieuwe dorpswebsite is klaar voor lancering! 
Er is achter de schermen hard gewerkt door de redactieraad onder andere aan de 
invulling van teksten, de verdeling van de pagina’s, het toevoegen van beeldmateriaal 
enzovoorts. Daarnaast zijn er nog andere betrokkenen die hard hebben gewerkt op 
technisch gebied en het bouwen van de website zelf met een geheel andere 
vernieuwde vormgeving.  
We zijn als Belangenvereniging blij en trots op wat er is gemaakt en neergezet door 
Perron18 en onze redactieraad met als resultaat deze bijzonder verfrissende website 
van De Glind. Een mooi communicatiemiddel voor en door de mensen uit ons dorp en 

een ieder die op zoek is naar informatie over ons dorp. 
Samen met de commissieleden van de afdeling communicatie van de Belangenvereniging en de redactieraad van 
www.glind.nl zal de website worden onderhouden. En vooral worden voorzien van nieuws en updates van alles wat 
belangrijk is voor alle bewoners van De Glind!  
De opbouw van de nieuwe website heeft een duidelijke en overzichtelijke structuur en meer een eigen karakter 
gekregen. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen De Glind als dorp waar we samen wonen en leven en het 

zorgaspect van de verschillende zorgorganisaties die in De Glind gevestigd 
zijn.  
Op de homepagina bevind zich nu een knop ‘Zorg en Jeugd’. Deze linkt 
door naar de eigen websites van de zorgorganisaties in De Glind. Dit geeft 
duidelijkheid en een betere toegang tot informatie over zorg en jeugd. Dit 
is een belangrijk aspect in het geheel wat ons dorp ook uniek maakt! 
Een kleine impressie via onderstaande foto’s, nadat de laatste puntjes op 
de i zijn gezet. Het moment dat we eindelijk konden omschakelen naar de 
nieuwe website! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En dan is het zover…. Op maandag 22 februari 2021 
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De Lancering van OUD…… 
 

 
 
 
Naar …. 1, 2.3…….nieuw… 
 
  
 
Welkom op de NIEUWE website van Glind.nl 
 

 
 
 
Kom snel een bezoekje brengen op de nieuwe website van en voor De Glind en ontdek wat deze nieuwe website 
allemaal te bieden heeft. 
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Een dubbele reden voor een feestje 
 

De redactieraad en de Belangenvereniging heffen het glas. We proosten tezamen 
op de lancering van een nieuwe www.glind.nl en dat onze dorpswebsite inmiddels 
ook alweer 6 jaar in de lucht is met feestelijke bubbels!   
Wij vieren een klein feestje en daar hoort een traktatie bij voor alle 
dorpsbewoners van De Glind. 
De komende week kun je ergens op de website een afbeelding vinden die leidt 
naar de rebus. Scrol door de pagina’s, los de rebus op en stuur je oplossing in.  Je 
ontvangt dan een bericht waarmee je je aandenken kunt ophalen.  
Wil je ook je traktatie ontvangen? Houdt dan de website in de gaten op 

www.glind.nl en doe mee! 
 
Werkwijze van de Belangenvereniging 
Belangenvereniging, werkgroepen en commissies: 
Duurzaam ; Wijk van de Toekomst en commissie duurzaamheid 

1) vanuit de commissie over het project van Innax om De Glind te verduurzamen, met name het Glindse 
centrum (ca. 100 woningen) Er wordt nu gekeken naar financiële haalbaarheid. Er worden uitgangspunten 
geformuleerd en daarna wordt gekozen hoe de informatie naar de inwoners gecommuniceerd gaat worden. 
In principe is er gekozen voor het concept van  ‘stadsverwarming’ middels een waterbassin gevoed door 
zonne-energie. 
Duidelijk is in ieder geval dat alleen zonne-energie als bron kan dienen en niet (in combinatie met) een 
windmolen. 
Er is ook aandacht voor het buitengebied om dat bijvoorbeeld in kleinere clusters te verduurzamen. 

2) Overleg geweest met Comité Tegenwind met betrekking tot de plannen van Scherpenzeel over het plaatsen 
van windturbines aan de grens met het grondgebied van De Glind en in overleg geweest met de gemeente 
Scherpenzeel in de raadsvergadering aldaar. 

Contactpersonen zijn Richard van Dijk, Sjaak van Ophem en Jan Hendrikse 
Email: duurzaam@glind.nl 
 
Infrastructuur en veiligheid De Glind. 

1. vanuit de commissie;  Postweg gaat in ’22-’23 op de schop. Schoonderbekerweg vraagt nog aandacht m.b.t. 
schade na de riolering.  

2. Ringlaan komt een betonband langs.  
3. Glindhorst wordt van gemeentewege niet tot woonerf gebombardeerd, maar wordt aan het particulier 

initiatief overgelaten. 
 

Contactpersonen zijn Jannet Methorst, Carla Ponsen en Sjaak van Ophem. 
Email: infra@glind.nl 
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Wonen; woningbouw, Eco-woningen en leefbaarheid De Glind. 

1. vanuit de commissie; er is contact met de wethouder om te vernemen welke bouwplannen er bij de 
gemeente bekend zijn en/of wil initiëren. 
Er zijn al wel beoogde locaties bekend: voetbalveld, grasveld hoek Ringlaan/Postweg achter de bebouwing, 
uitbreiding Donnerschool en vervangende bebouwing YMCA-locatie. 
Er zijn meerdere partijen die hiervoor bouwplannen beogen. 
Wij dringen er op aan om die plannen te toetsen aan ons Dorpsplan. 
 

Contactpersonen zijn Christa Blom, Carla Ponsen en Richard van Dijk. 
Email: wonen@glind.nl 

 

Ondernemers,  zorginstellingen, netwerk en bedrijven De Glind. 
1. vanuit de commissie;  contacten gelegd met o.a. Rudolphstichting en St. Jeugddorp en is een lijstje gemaakt van 

welke bedrijven te benaderen. Eerst met de zorg en daarna met andere (ook commerciële bedrijven). 

Contactpersonen zijn Sjaak van Ophem, Christa Blom en Rob Brand. 
Email: ondernemers@glind.nl 

 

Communicatie, website en Public Relations. 
1. lancering website en uitbrengen van de nieuwsbrief. 

Contactpersonen zijn Bertha van den Berg, Robert Paunovic en Jannet Methorst. 
Email: communicatie@glind.nl 
 
Evenementen; dorpsactiviteiten en Vrijwilligers.  

1. vanuit de commissie; de conclusie n.a.v. het Nieuwjaars event van BLV samen met de grote zorgorganisaties 
in De Glind en alle ontmoetingen rond het uitdelen van de appeltaart was wel dat het een succes was en 
goed ontvangen door onze dorpsbewoners. Het werd gewaardeerd dat nu er veel niet kan en mogelijk is op 
deze manier toch aandacht was om samen het jaar te starten en heel het dorp naar appeltaart te laten 
ruiken…mmmm! 

2. op de agenda staat de 4-5 mei viering bij de commissie en hoe we dit kunnen gaan organiseren met alle 
maatregelen en op de manier zoals het dorp dit kent en horen ook graag vanuit het dorp wie hier bij 
betrokken wil zijn en/of ideeën heeft. 

3. Burendag vanuit de BLV een aandachtspunt en dit kan hopelijk in september wel weer plaats gaan vinden. 
Wordt vervolgd 

Contactpersonen zijn Bertha van den Berg, Robert Paunovic en Jannet Methorst. 
Email: evenementen@glind.nl 
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Overig nieuws en wijkplatform 
Ander nieuws en voortgang van activiteiten hoort u van ons en/of plaatsen we in berichten op Glind.nl 

Wilt u lid worden of  belangstellende? Meldt u zich dan aan via de website! 

 
 

https://glind.nl/denk-mee-doe-mee/

