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GARDEREN - Al weer voor de 84e keer hield de Vereniging voor Plaatselijk Belang Garderen haar
jaarvergadering om zodoende haar leden van het reilen en zeilen in Garderen op de hoogte te houden en de
leden de gelegenheid te geven om hun mening over dorpse zaken kenbaar te maken.
door Gonny Livestroo
Hoewel Plaatselijk Belang ook al een maandelijks inloopspreekuur heeft om dorpse zaken te bespreken, meldde
voorzitter Ton van Krevel dat hier in het afgelopen jaar niet éénmaal gebruik van gemaakt is. Ook het betalen van
het lidmaatschap, dat wederom is vastgesteld op 6 euro per jaar, verloopt niet zoals zou moeten. Momenteel zijn
er 426 leden, iets minder dan voorgaande jaren, maar de contributieopbrengst is in verhouding lager dan
voorheen. Van Krevel vindt alleen al het verenigingsblad 'Darpsproat uut Garder', dat een paar maal per jaar huis
aan huis in Garderen bezorgd wordt, de contributie meer dan waard. Hij verzoekt dan ook of de leden, indien niet
betaald hebbende, dat alsnog willen doen. Op verzoek van Plaatselijk Belang heeft Fonds 1845 in 2013 € 1500,-ter beschikking gesteld voor het boek Garderen-Bergsham dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Matrijs in Utrecht.
Sinds 1994 is de Stichting Fonds 1845 Barneveld actief in de gemeente Barneveld. Het Fonds is voortgekomen
uit de vroegere Spaarbank 1845 en verstrekt donaties aan projecten van maatschappelijk belang in de gemeente
Barneveld. Het afgelopen jaar is bij Plaatselijk Belang Garderen tussentijds gewisseld van voorzitter. “Zonder
ruzie" benadrukte de nieuwe voorzitter. Er was verschil van mening over enkele kwesties en voorzitter Cees
Hoogeveen besloot daarom voortijdig op te stappen. In dat geval zijn de andere bestuursleden gemachtigd een
nieuwe voorzitter te kiezen en dat werd dus vice-voorzitter van Krevel. Van Krevel: “Wij zijn Cees heel dankbaar
voor wat hij in de afgelopen jaren allemaal bereikt heeft. Hij heeft wàt afgesjouwd voor Plaatselijk Belang!". Door
persoonlijke omstandigheden treedt ook secretaris Gemma van Blotenburg af. Haar plaats wordt ingenomen door
Hetty Bronkhorst-Slijkhuis. Ook nieuw verkozen is algemeen bestuurslid Arjan Waayenberg.
Er blijkt in Garderen nogal wat overlast van hangjongeren uit het dorp zelf en een aangrenzend dorp te zijn.. In
verband met vernielingen moest er aan de basisschool zelfs een beveiligingscamera worden opgehangen. “Triest
in een dorpje als Garderen" vond de voorzitter en deed, namens de politie Barneveld, een oproep om verdachte
zaken in het dorp te melden. De wadi, een kuil om overtollig regenwater op te slaan aan de rand van het
voetbalveldje in wijk 't Hoogt, ziet er nogal merkwaardig uit. Plaatselijk Belang heeft voorgesteld de wadi te
verbreden, zodat er een soort stadionnetje ontstaat voor de voetballende jeugd. De komst van glasvezelkabel in
Garderen is zeker nog geen uitgemaakte zaak blijkt bij de rondvraag. Zowel Hanny Spruyt als Roy van Kleef
vragen zich af of de bevolking het misschien zelf kan aanleggen? Volgens kersvers bestuurslid Waayenberg is
het 'glasvezelgebeuren' een lange weg om af te leggen. “KPN is niet welwillend om mee te werken. Het knelt
vooral op het geld" vertelde Waayenberg onder meer. Vanuit de gemeente Barneveld was er ook een initiatief om
het zelf aan te leggen, maar zij kregen dit niet rond. Volgens Gert-Hein Kevelam heeft de gemeente Barneveld
50000 euro beschikbaar gesteld voor beplanting buitengebied en Plaatselijk Belang zal kijken of hier iets mee
gedaan kan worden.
Na de presentatie door René den Uijl, commissielid Garderen Vooruit, over het nieuwe dorpshuis, bleek dat daar
ook nog wel wat vragen over waren. Zoals die van Hennie Kommer over de te verwachte huurprijzen van het
nieuwe pand. Binnenkort zal het exploitatierapport klaar zijn en Den Uijl zei te verwachten dat er dan meer
duidelijkheid over dat soort zaken komen. Er werd tijdens de vergadering benadrukt dat een nieuw dorpshuis er
alleen kan komen met de inzet en de ideeën van de bevolking. “Verenigingen komen momenteel allemaal
vrijwilligers tekort. Het zal niet gemakkelijk gaan, maar we moeten ons wel realiseren dat we het als dorp samen
moeten doen. Willen we een leefbaar dorp houden dan kunnen we niet alles op de gemeente aan laten komen",
aldus Den Uijl. “Een zwembad, zoals gebouwd wordt in Voorthuizen kost de gemeente toch ook geld" merkte een
aanwezige hierna op. Den Uijl beaamde dat de gemeente Barneveld natuurlijk best wel iets mag betalen. “Om dit
dorpshuis te realiseren hebben we, naast geld, keiharde ideeën nodig vanuit de Garderense bevolking" besloot
Den Uijl zijn presentatie.

