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Secretariaat: J. Hendrikse 

Ringlaan 4 
3794 MV De Glind 

secretariaat@glind.nl 
www.glind.nl 

NIEUWSBRIEF 2, JULI 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; 

Voor u ligt de nieuwsbrief waarmee we de zomervakantie ingaan. Na een bijzondere periode waarin we in meer of 
mindere mate beperkt zijn in ons doen en laten op school, op het werk en overal om ons heen. Covid-19 heeft daar 
een grote rol in gespeeld, maar nu zijn we weer op het punt dat maatregelen opgeheven kunnen worden, behalve 
nog de regel m.b.t. hygiëne en afstand houden natuurlijk. 

Gelukkig is ook het vaccineren inmiddels al een heel eind en kunnen we deze zomervakantie  hopelijk weer wat vrijer 
ademhalen en wat meer kanten op. We wensen jullie allemaal dan ook een goede zomer en laten we de vrije dagen 
weer even gebruiken om leuke dingen te doen met elkaar en op te laden. 

Heerlijk een terrasje pakken en met vrienden en familie van de zon en de vakantie genieten. We wensen jullie vanuit 
het bestuur een goede tijd toe in gezondheid! 

Ook het bestuur is de komende periode vanaf 25 juli in zomerreces en zal alleen dringende zaken behandelen, zodat 
we vanaf september weer vol vooruit kunnen, opgeladen en uitgerust! 

 

Beleid en Besluitvorming 

Mededeling vanuit het bestuur van de belangenvereniging 
Een bestuurslid heeft aangegeven dat het bestuurswerk niet meer te verenigen is met het werk wat hij doet. Hij kan 
de vergaderingen en de besprekingen m.b.t. zijn aandachtsgebied niet voldoende bijwonen en aanwezig zijn. Wij als 
bestuur vinden het jammer dat hij afscheid van ons neemt en bedanken hem voor de inzet welke gedaan is het 
afgelopen jaar. 
Door deze ontstane situatie doen we een beroep op onze leden en zoeken we een enthousiast en betrokken 
persoon die deze plek zou willen gaan innemen en samen met ons het bestuur wil versterken. 
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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) lijkt niet reëel te zijn en gaat het over veel kleinere clusters in een specifieke 
wijk. Het gaat om financiële haalbaarheid en bij wie komen deze kosten terecht. Er worden uitgangspunten 
geformuleerd en er wordt draagvlak gezocht waarbij informatie naar de inwoners en de communicatie 
hierover van belang zijn.  

2) Het comité dat zich bezighoudt met windenergie kiest voor een coöperatieve samenwerking en vindt in 
ieder geval een luisterend oor bij de gemeente Barneveld en volgt ook het beleid van de omliggende 
gemeenten.  In de RES is vastgelegd en recent aangenomen dat de Harselaar als zoekgebied wordt 
onderzocht. De opgave is 1.7 TW totaal. Plaats van de windmolens wordt uiteindelijk vastgelegd in de 
Structuurvisie. 
Onze zorg is en blijft dat de hoge molens langs de grens van De Glind komen te staan, temeer daar De Glind 
ligt aan de rand van twee RES-regio’s. Hier willen we onze dorpsbewoners ook graag in mee nemen met de 
juiste informatie en ook andere geluiden die er wellicht zijn als het over dit thema gaat en ons dorp. 

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  m.b.t. schade na de 
riolering is weer in orde gemaakt. 

2. Ringlaan komt een betonband langs. 
3. vanuit het wijkplatform jl. 21 juni heeft L. Lubbers aangegeven opnieuw onder de aandacht te brengen het 

punt van veiligheidscoördinator. Hier lijken wat verwarringen over te zijn en mede door het afgelopen jaar 
en het met pensioen gaan van onze wijkagent Nico van Maanen lijkt dit wat grijs gebied te zijn en 
onduidelijk. Daarom zal vanuit de gemeente dit opgepakt worden om af te stemmen met de mensen die 
hierin actief zijn of waren over wat bedoelen we hier precies mee en wat verwachten we hierin, welke taken 
horen hier wel en niet bij en op welke manier werken we samen met de nieuwe wijkagent Marco van 
Voorthuizen.   

 

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 en betreffende partijen om meegenomen te worden in 

het proces van herontwikkeling van de YMCA locatie en waar nu echt behoeften liggen vanuit het zorgaspect 
en andere huisvestingsconcepten.  
Er zijn al wel beoogde locaties bekend: voetbalveld, grasveld hoek Ringlaan/Postweg achter de bebouwing, 
uitbreiding Donnerschool.  
Wij dringen er op aan om die plannen te toetsen aan ons Dorpsplan. 

2. De ondernemer van ONS bistro zal de komende periode het YMCA Gebouw beheren en gaat mede vanuit die 
positie het terrein beheren/bewaken. Er is een pension gestart en gaat deels op de oude voet verder. Be-
Active, actieve vakanties voor jongeren is een grote gebruiker en zij zijn ook bereid om mee te denken over 
het mogelijk behouden van het gebouw.  

 

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 bezoeken van 

ondernemers in De Glind. 
2. in het kader van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal de BLV De Glind en wat voor ons dorp van 

belang is en uniek maakt weer onder de aandacht brengen, middels een schrijven naar de verschillende 
fractievoorzitters en door ze uit te nodigen en in gesprek te gaan over de verschillende aandachtsgebieden om 
elkaar te informeren, wat nodig is en waar we voor willen staan! 
 

Contactpersonen zijn Sjaak van Ophem, Christa Blom en Rob Brand. 

Email: ondernemers@glind.nl 

 
Communicatie, website en Public Relations. 

1. Alweer 3 maanden is de  nieuwe website Glind.nl in de lucht. Naast de nieuwe vormgeving, ook in 
redactionele zin een fijne verbetering om te kunnen zorgen dat de nieuwsberichten etc. op een goede 
manier kunnen worden verwerkt en op de site komen. Daarnaast hebben we in de vorige nieuwsbrief 
aangegeven dat de redactie glind.nl en de Belangenvereniging graag met alle dorpsbewoners deze lancering 
wilde vieren. Daar de horeca nu weer open mag willen we jullie graag uitnodigen om een kopje koffie of 
thee te gaan drinken op het terras bij Bistro ONS of voor een To Go. Natuurlijk volgens de maatregelen die 
gelden i.v.m. COVID-19 en de regels op het terras. Vanaf 25 juli hebben we speciale bekers voor jullie bij 
Bistro ONS die Michael zal vullen met koffie, thee of een frisje. Proost! 
 

Contactpersonen zijn Bertha van den Berg, Robert Paunovic en Jannet Methorst. 

Email: communicatie@glind.nl 
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Evenementen; dorpsactiviteiten en Vrijwilligers.  
1. Vanuit de commissie 4-5 mei hebben we de herdenking op 4 mei kleinschalig kunnen organiseren met 

medewerking van verschillende mensen uit het dorp en in aanwezigheid van Hans van Daalen namens de 
gemeente Barneveld.  
Glind Media verzorgde de techniek en maakte een filmregistratie van de Herdenking in De Glind. zie op de 
website glind.nl https://www.youtube.com/watch?v=l3dk8zUIBj4 

2. 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 

 
Overig nieuws en wijkplatform voeg bij verslag notulen laatste in juni 

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 www.glind.nl/denk-mee-doe-mee 
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