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Belangenvereniging De Glind 
Secretariaat: J. Hendrikse 

Ringlaan 4 
3794 MV De Glind 

secretariaat@glind.nl 
www.glind.nl 

NIEUWSBRIEF 3,  Oktober 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; 

Zoals iedereen meegekregen heeft zijn de corona regels op dit moment zo dat we langzaamaan weer bij elkaar 
kunnen komen en op een normale manier kunnen overleggen met elkaar. 
Gezien het bovenstaande kunnen we weer een algemene ledenvergadering (ALV) houden, waar iedereen bij 
aanwezig kan zijn. Door corona moesten we het geheel uitstellen. 
Nu zal de ALV gehouden worden op 27 oktober. Ik hoop dat we dan weer een ieder kunnen verwelkomen en dat 
men aanwezig zal zijn. 
Verder in deze editie van Nieuwsbrief 3 van de Belangenvereniging te lezen, de zaken waar we mee bezig zijn en 
voortgang hiervan in de afgelopen periode vanuit de verschillende commissies.   
 

Met vriendelijke groet,  

uw voorzitter 

 

Beleid en Besluitvorming 

Mededeling en oproep 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 dringend 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 en de commissie wil 
versterken. 
 
OPROEP 
Ben jij diegene die we zoeken of wil je iemand voordragen om mee te denken en mee te doen in het bestuur van de 
belangenvereniging om samen het beste eruit te halen met en voor onze inwoners van De Glind?  
Laat het ons dan snel weten !  
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Samenvatting Dorpsplan De Glind 2020-2030 

Dit dorpsplan is de visie die alle dorpsbewoners hebben op hun leef- en woonomgeving. De leefbaarheid en de 
identiteit van De Glind willen we behouden en waar mogelijk verbeteren.  Samenwerking tussen bewoners, bedrijven 
en belanghebbenden versterken en met respect voor elkaars eigenheid en ruimte, waarbij we elkaar de mogelijkheid 
geven zich te ontplooien. 

In ons dorpsplan, gemaakt op verzoek van de gemeente Barneveld aan de Belangenvereniging De Glind komen zeer 
diverse thema’s aan de orde: woningbouw, verkeer, veiligheid, energie, afval, onderwijs, agrariërs, zorginstellingen 
en andere ondernemingen, duurzaamheid, sport en recreatie. 

De grondgedachte van het dorpsplan is dat de mensen die in De Glind wonen en/of werken elkaar de ruimte geven. 
Indien nodig is dit af te stemmen tussen en met de dorpsbewoners. 

In het dorpsplan zijn onderstaande  7 thema’s uitgewerkt. Het originele plan is te vinden op de website: 
https://glind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dorpsplan-met-illustraties-drukkerij-exemplaar.-1.pdf 

Wonen :Voor een evenwichtige ontwikkeling tussen zorg-gerelateerde en niet-zorg-gerelateerde bewoning is 
reguliere woningbouw noodzakelijk. Zowel koop als huur, graag ruimte voor starters en om doorstroming 
bevorderen.  

 Sociale samenhang: om alle bewoners de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te kennen zijn er diverse 
voorzieningen . De website www.glind.nl, de digitale nieuwsbrief “De Glindse Bazuin”, Zwembad Splash voorziet in 
een duidelijke behoefte en het aanbod van verschillende vrije tijdsactiviteiten. 

Onderwijs : De Glind heeft twee scholen, de Beatrixschool voor regulier basisonderwijs en  peuteropvang en de J.H. 
Donnerschool voor speciaal onderwijs en VSO. Beide scholen zijn belangrijk voor ons dorp en wordt er geïnvesteerd 
in samenwerking met omliggende scholen. 

Verkeer en veiligheid: Het verkeer in, naar en van De Glind moet veiliger worden. De wegen en fietspaden 
verbeteren en de wens voor aanleg hiervan, zodat ons dorp veilig wordt voor alle verkeersdeelnemers. Het 
doorgaand verkeer is ook nadrukkelijk aanwezig. Graag regulerende maatregelen, wat passanten afremt om 
binnendoor te reizen. 

Ondernemers: Agrariërs zijn van oudsher in De Glind gevestigd. Hun participatie in De Glind zal de cohesie van het 
dorp ten goede komen. Hun kaders zijn in de wet en vergunningen duidelijk omschreven 

Voor de sociale duurzaamheid van het dorp is het belangrijk dat de zorg-doelgroepen niet een te zware wissel 
trekken op de sociale verhoudingen en dit in balans blijft om de meerwaarde van de zorg aan kinderen binnen het 
veilige kader van een dorp als De Glind te kunnen behouden. Dit geldt o.a. in het aantal kinderen als hun benodigde 
zorgbehoefte ten opzichte van het dorp.  

De overige ondernemingen mogen we ook niet uit het oog verliezen. 

Duurzaamheid: wij hebben de commissie duurzaamheid, die alle belangen proberen te vertalen en hierin mee te 
denken als het gaat om vergroenen en energie opwekking, maar dit mag nooit ten koste gaan van het natuurlijke 
landschap en in balans zijn met de gehele omgeving en omliggende dorpen. 

Sport en recreatie : Sport en vrije tijd activiteiten worden vanuit het dorp als ook door de maatschappelijke 
instellingen in samenwerking met de Gem. Barneveld. georganiseerd. De verblijfsrecreatie moet klein blijven, maar is 
groeiend in aandacht van buitenaf en is een verbindende en economische factor voor diverse activiteiten van het 
dorp.    
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Werkwijze van de Belangenvereniging en commissies;   

Duurzaam ; Wijk van de Toekomst en commissie Duurzaamheid 
1. In de vakantieperiode heeft het proces enigszins stilgestaan, maar wellicht zijn jullie wel betrokken geweest 

bij het voeren van de keukentafelgesprekken. 
Binnenkort is er opnieuw een (online) bijeenkomst waarin de deelnemers worden bijgepraat over de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de warmte-opslag in de ondergrondse waterbak met wisselaar en 
distributiesysteem en wellicht nadere informatie over het concept dat in Nagele wordt uitgerold. 
Hopelijk kunnen we jullie in een volgende nieuwsbrief of bijeenkomst meer meedelen. 

2. Met betrekking tot windenergie zijn zowel de gemeente Barneveld als de omliggende gemeenten nog druk 
met hun duurzaamheidsplannen, waarvan het onderdeel wind met name onze belangstelling heeft. Wij 
worden daarbij adequaat op de hoogte gehouden via het Comité Tegenwind dat de ontwikkelingen op het 
gebied van windenergie en windturbines op de voet volgt. 
Over dit thema zullen we in de komende ALV terugkomen. 

Contactpersonen zijn Richard van Dijk, Sjaak van Ophem en Jan Hendrikse 

Email: duurzaam@glind.nl 

 

Infrastructuur en veiligheid De Glind  
1. Ringlaan komt een betonband langs en wordt aangepakt. 
2. Vanuit het wijkplatform jl. 21 juni heeft L. Lubbers aangegeven opnieuw onder de aandacht te brengen het 

punt van veiligheidscoördinator. Daarom zal vanuit de gemeente dit opgepakt worden om af te stemmen 
met de mensen die hierin actief zijn of waren. 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.  Terugkoppeling en agendapunt op het wijkplatform van 11 oktober. 

 

Contactpersonen zijn Jannet Methorst, Carla Ponsen en Sjaak van Ophem. 

Email: infra@glind.nl 

 

Wonen; Woningbouw, Eco-Wonen en zaken m.b.t. Leefbaarheid De Glind. 
1. De gemeente Barneveld geeft met het project ruimte voor spelen alle speelplekken binnen de gemeente een 

opknapbeurt. Dit jaar is onder andere De Glind aan de beurt. In overleg met verschillende mensen uit het 
dorp worden een aantal zaken aangepakt. 
Op de Glindhorst gaan alle toestellen weg en plaatsen ze nieuwe toestellen en speelaanleidingen op basis 
van wensen bewoners  
Rudolphlaan: klimtoestel en ondergrond hebben ze verwijderd. Bij de kerk is een geweldige speelplek, de 
speelplek langs de weg is gevaarlijk en overbodig. Toestel was ook versleten. Jeu de boules blijft. Ping pong 
tafel wilde we verplaatsen maar die bleek gebroken. Kunnen we een nieuwe voor bestellen als vanuit de 
jeugd daar behoefte aan is.   
Speeleiland willen ze een aantal opknap werkzaamheden doen. Pontje vervangen of opknappen. 
Zandondergrond onder de toren voldoet niet aan de veiligheidseisen. Die moet groter dus dat willen ze 
aanpassen. 

mailto:duurzaam@glind.nl
mailto:infra@glind.nl
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2. Nieuwe omgevingsvisie  
Wilt u meedenken over uw woonomgeving in 2040? 
Heeft Barneveld nog steeds een dorps karakter, of is Barneveld dan meer een stad? En hoe ziet het 
buitengebied eruit? En de kleinere dorpen, wat is daar veranderd?  Hebben we volgens u dan meer wandel- 
en fietspaden, of juist meer ruimte voor de natuur? En welke voorzieningen wilt u in uw directe omgeving 
hebben? Door dit soort vragen te stellen krijgen wij een beeld van de behoeftes voor 2040, en weten wij wat 
we nu al moeten gaan doen om dit te bereiken. Om de visie te maken hebben we de omgevingservaring, 
meningen en ideeën nodig van iedereen die in de gehele gemeente Barneveld werkt of woont. Dus ook de 
inwoners van de dorpskernen Voorthuizen, Stroe, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, De Glind, Terschuur 
en Zwartebroek, waarbij we rekening houden met alle dorpsplannen en visies die er al zijn.  

- Nieuwe omgevingsvisie 
In de omgevingsvisie gaan wij een beeld schetsen van het Barneveld van 2040. Wij zijn daarom benieuwd 
hoe de gemeente Barneveld er volgens u in 2040 uitziet. Wilt u meer weten over het proces om samen te 
komen tot de Omgevingsvisie? Luister dan de Podcast ‘Barneveld in 2040'. 

- 25 oktober van 19.00 - 20.30 Terschuur, Zwartebroek, De Glind 
Meer weten over de komst van de Omgevingswet? Of over de Omgevingsvisie Barneveld die we 
samen gaan opstellen?  
Ga dan naar de website van de gemeente Barneveld. Hier staat onder andere een podcast met uitleg 
en je kan je opgeven om mee te denken over de toekomst van Barneveld. 

3. De commissie wonen van de Belangenvereniging De Glind heeft contact gehad met wethouder de heer 
B. Wijnne en beleidsmedewerker mevrouw C. Merkenij van de gemeente Barneveld. Op dit moment 
zijn er een tweetal projecten, Eco Wonen en locatie YMCA waar ons inziens de dorpsvisie niet aan de 
orde komt. Doel van dit gesprek was om de in de dorpsvisie 2020 – 2030 geformuleerde wensen met 
betrekking tot wonen in De Glind onder de aandacht van de wethouder te brengen. Volgens Merkenij 
is het hele project Eco Wonen nog in een prematuur stadium. Het vooronderzoek is reeds uitgevoerd 
en er is nu een principeverzoek ingediend. Dit verzoek zal intern worden uitgezet binnen alle 
disciplines. Ze wachten nog op tekeningen voordat er een bestemmingsplanprocedure wordt 
opgestart.  
Project locatie YMCA zit nog in de ontwikkelingsfase. Het is nog niet duidelijk hoeveel en wat voor een 
soort woningen daar gaan komen. Ook hier heeft de BLV zijn zorgen uitgesproken dat de hoeveelheid 
woningen (zorg en normaal) wel in balans moeten zijn, zoals vermeld in de dorpsvisie. De gemeente 
heeft wel contact met de Rudolphstichting maar kent verder geen details. 

Contactpersonen zijn Christa Blom, Carla Ponsen en Richard van Dijk. 

Email: wonen@glind.nl 

Ondernemers,  Zorginstellingen, Netwerk en Bedrijven De Glind. 
1. 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 

https://open.spotify.com/episode/2dNKKH5FpbSTt2R2Qi5BnC?si=wmzVtJgxTCGn-1W-8kgNBg&dl_branch=1
https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/omgevingswet
mailto:wonen@glind.nl
mailto:ondernemers@glind.nl
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Communicatie, Website en Public Relations. 

1. Statuten van de belangenvereniging zijn weer te vinden op de website van de belangenvereniging. 
2. De redactie van Glind.nl en de commissie gaan samen aan de slag om een nieuwe info/welkomstfolder 

samen te stellen van ons dorp die up to date is. Voor nieuwe mensen die in ons dorp komen wonen, maar 
ook als PR buiten de Glind door deze folder op verschillende plekken in de dorpen om ons heen neer te 
leggen en digitale verspreiding om de zichtbaarheid te vergroten van ons dorp! 

3. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen we ook mee aan de slag gaan bijvoorbeeld door het 
dorpsplan in een pitch onder de aandacht te brengen bij de gemeente en de verschillende partijen. Zie ook 
de samenvatting van ons Dorpsplan. 

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

Email: communicatie@glind.nl 

 
Evenementen; Dorpsactiviteiten en Vrijwilligers.  

1. Burendag is inmiddels geweest en zoals in het nieuwsbericht op glind.nl te zien valt is het een gezellige 
samenkomst geworden. Dank aan de organisatoren. 

2. Heb jij al een bakkie gehaald bij ONS? de afhaalbekers zijn nog niet op die we vanuit de BLV bij Michael 
hebben neergezet, dit alles nog in het kader van de nieuwe website. Deze actie stopt bijna!!  

3. Evenementen en activiteiten worden weer wat meer toegankelijk en mogelijk. Heb je ideeën om iets te doen 
in het dorp of voor het dorp, wil je vrijwilliger worden of andere vragen?  Kijk op de website van Glind.nl of 
benader ons gerust als contactpersonen. 

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

Email: evenementen@glind.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkplatform bijeenkomst 11 oktober 2021  en 13 december 2021 

locatie bij Bistro ONS van 19.30u-21.15u 

 

ALV bijeenkomst op 27 oktober 2021, Locatie ONS 19.30u 

mailto:communicatie@glind.nl
mailto:evenementen@glind.nl
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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 belangenvereniging@glind.nl 

 

 

 

 

mailto:belangenvereniging@glind.nl

