Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 21 maart 2011 in de Dr.J.P.Kruimelstaete
Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 48 leden aanwezig inclusief het voltallige bestuur
Afwezig met kennisgeving: de heer A.Waaijenberg,de heer L. Schreigrond (van de ChristenUnie) ,
mevrouw H. Spruijt, de heer en mevrouw Klop, De heer H.van de Kolk, Klaas Broer
Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2010:
Opmerkingen: de naam van Koos Speelziek moet zijn Koos Bronkhorst-Speelziek
Dhr. De Jong, bij Verslag kas commissie moet staan: de vergadering verleent de penningmeester decharge
Jaarverslag 2010
Jaarverslag Plaatselijk Belang Garderen 2010
In 2010 is het bestuur 10 keer bij elkaar gekomen voor de maandelijkse vergadering.
5 keer daarvan werd ons bestuur uitgebreid met 2 personen, Johan Ossendrijver van de gemeente en Klaas Broer onze wijkagent.
Tijdens die vergaderingen heten we met z’n allen: het wijkplatform Garderen.
De samenwerking verloopt prima.
In 2010 hebben in totaal 2 personen ons bezocht op het inloopspreekuur.
Dit spreekuur wordt maandelijks gehouden op de 2 e woensdag van de maand vanaf 1930 uur .
Twee keer per jaar verschijnt ons blad Darpsproat uut Garder.
Hierin vind u allerlei wetenswaardigheden over ons dorp.
De redactie, Peter en Hennie van den Born, Cees van Middendorp, Dick Veldhuizen en Henk van der Vlist zijn altijd druk bezig om er elke
keer weer een prachtig nieuwsblad van te maken.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Het ledenaantal van Plaatselijk Belang is in 2010 verder gestegen naar 428 leden.
In 2010 bezochten we de vergaderingen van het GOV, de Oranjevereniging, het stuurgroepoverleg met alle wijkplatforms in de gemeente
Barneveld.
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei is er door Plaatselijk Belang een krans gelegd bij het monument op de Putbrink.
We hebben diverse bezoekjes afgelegd met felicitaties vanwege jubileums en openingen van bedrijven.
Ook hebben wij, tijdens een werklunch, het wel en wee van Garderen besproken met de burgemeester en de wethouders.
Elk jaar stelt de gemeente Barneveld geld beschikbaar voor een buurtbudget.
In 2010 hebben wij ook een aanvraag ingediend voor een steuntje in de rug van de Oranjevereniging, die met koninginnedag een dorpsfeest
willen organiseren.
De aanvraag werd beloont met 1000 euro.
De dr. Kruimelstaete werd officieel geopend op 18 juni 2010 door burgemeester Houben en wethouder Troost.
Het werd een bijzondere dag, met veel genodigden, ballonnen, het aanbieden van de jeu de boules baan, de bank om een boom en de
vogelhuisjes.
Na het officiële gebeuren volgde het open huis voor het gehele complex.
Het was echt heel erg druk te noemen.
De Oud Milligense weg is niet voor de zomer gerenoveerd zoals dat wel beloofd was door de wethouder.
Zonder verder overleg is ergens besloten dat na de zomervakantie een start gemaakt zal worden met de werkzaamheden.
Wij waren daar niet blij mee, dit was niet de afspraak.
De toezegging dat de werkzaamheden afgerond zijn voordat de andere wegen aangepakt zullen worden , was een schamele troost voor ons.
Voor alle zekerheid hebben we de nieuwe wethouder op de hoogte gebracht van de gehele voorgeschiedenis en de teleurstelling dat het nog
steeds niet opgepakt is.
Het lijkt er nu op dat deze weg gerenoveerd gaat worden als de andere wegen klaar zijn. We houden het in de gaten.
Dan die andere wegen.
De Hogesteeg, Bakkerstraat, Dorpsstraat en Koningsweg.
De voorbereidingen lopen voorspoedig. De samenwerking met de provincie over de inrichting en omleidingen zijn goed verlopen.
Het gedeelte van de Hogesteeg, buiten de bebouwde kom, is nagenoeg gereed.
Na de pauze horen we nog meer over de renovatie van deze wegen.
Ook maken we ons sterk voor de oude monumenten in ons dorp, het cultuur historisch landschap achter de molen en de veiligheid in ons
dorp.
De nieuwbouw aan de zuidrand van ons dorp zal, in de tweede helft van 2011 gaan beginnen. Het worden 56 woningen, waaronder 16
starters woningen. Houden we de jongeren in ons dorp dan zal dat de leefbaarheid bevorderen.
Het verenigingsleven heeft behoefte aan jonge mensen, net als de school.
De verwachting is dat in de eerste helft van 2011 een avond belegd gaat worden om de inschrijving of verloting te organiseren.
Als Plaatselijk Belang moeten we vooruit denken.
Met een tiental Garderenen hebben we een aanzet gemaakt tot een woonvisie.
Als er plannen ontwikkelt worden, dan leert de geschiedenis dat het wel zo’n tien jaar duurt voordat de eerste schop in de gr ond gaat.
Deze woonvisie hebben we genoemd: Dorpsvisie in de steigers
We denken na over de woningbouw in Garderen tot 2030.
In deze visie staan een tiental bouwlocaties.
Met deze visie zijn we naar wethouder de Kruif gegaan en gevraagd zijn mening te geven.
We willen graag energie steken in plannen die haalbaar zijn.
In januari 2011 staat de eerste afspraak met de wethouder.
De kinder kleedjesmarkten zijn ook in 2010 weer gehouden op de zaterdagen in de maanden juni, juli en augustus voor alle kind eren uit
Garderen en directe omgeving van 6 t/m 15 jaar.
Tot slot wil het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het welzijn in ons dorp.
Financieel jaarverslag 2010
Opmerkingen:
Adri: geen schokkend jaar , grootste uitgave is de Darpsproat
Reservering 20.000 euro vanuit Fortis Fonds moet afgedragen worden aan de gemeente

Begroting 2011
Opmerkingen: leilindes kost geld uit onze eigen kas 1395 euro
Verzekering is komen te vervallen. Vrijwilligers zijn door gemeente verzekerd.
Verslag kascommissie:
Opmerkingen: dhr. De Jong en mevr.v.d. Born
Mevr.v.d. Born; heeft geen vreemde zaken kunnen ontdekken
Financieel staan we er goed voor.
Voorgesteld wordt aan de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
Benoeming kascommissie:
Mevr.v.d. Born heeft voor de laatste keer de kas gecontroleerd.
Meneer Koller is nieuw in de kascommissie, zodat hij samen met dhr.de Jong in de kascommissie zit.
Vaststellen contributie 2012
Het voorstel om de contributie te verhogen naar € 5,00 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Bestuursverkiezing:
Penningmeester Adri Dijkhuizen: aftredend en herkiesbaar
Algemeen lid Piet van Bentum: aftredend en herkiesbaar
Geen tegenkandidaten gemeld.
Met applaus worden beide bestuursleden opnieuw gekozen.
Mededelingen/ bespreken plaatselijk belangen:
* brief van de politie inbraken worden er steeds meer in de regio, straks horen we meer hierover
* kontact met de gemeente verloopt goed
* gesprek met weth.de Kruijf over woonvisie. Over 2 maanden komen er 2 ambtenaren die uitleggen wat er wel
mogelijk is. Verder niets over te zeggen
* Oud Milligenseweg : aanstaande woensdag,donderdag en vrijdag worden noodreparaties uitgevoerd, weg
wordt afgesloten.
* kleedjesmarkt, ook dit jaar weer maar nu ook voor ouderen
* oude monumenten in ons dorp, zichtbaar maken voor de toerist, de oude dingen die we nog hebben aan de toerist kunnen laten zien
* zuidrand wanneer gaat het nu gebeuren: wethouder deed geen uitspraak maar wij hopen toch echt dat het dit jaar nog gaat gebeuren.
* iedereen mag een naam bedenken voor de zuidrand . er komen twee straten die een naam moeten krijgen en de wijk krijgt een naam.
* bloemen voor Marcel van de Slik (Darpsproat) en Cees van Middendorp( historie van Garderen vastleggen dmv foto’s)
* 14 januari 2011 bestaan wij 80 jaar.
Rondvraag
*Peter van de Born: dorpshuis de Koepel bestaat nog steeds, waarom zitten we hier
Vz. Heeft te maken met de toekomst en de plannen en geld van de gemeente, we vergaderen niet in de
Koepel omdat er helemaal niets meer aanwezig is, geen kopjes, en koffie.
De Koepel is niet verloren, maar er is geen geld voor renoveren
*Peter van de Born: 3 platanen verwijderd aan de Dorpsstraat, komen die nog terug?
Vz. We willen wel bomen terug, krijgen meer ruimte voor de voetgangers
*Peter van de Born: Woonvisie in de steigers, waarom weet de bevolking daar niets van
Vz. Met 10 personen overleg gehad, mogelijkheden bekeken. De gemeente wijst de locaties aan en
daarna volgt overleg met de bevolking.
*Han Kattenwinkel : Zuidrand heeft naar verhouding weinig starters woningen
Vz. Dat heeft te maken met de kosten, de projectontwikkelaar heeft dit plan zo gemaakt
*Han Kattenwinkel: hoe is het met de groei krimp over Garderen
Vz hier in de gemeente gaat men uit van groei
*Ben Meiling: woonvisie financieel voor de gemeente goed
De gemeente moet je nu al bestoken met ideeen
*Dhr. Koller : wat vind Pl.Belang van de parkeer gelegenheid aan de Putterweg, nu komt er ook nog een
klimbos bij, zij kunnen dan wel gebruik maken van de Hertshoorn, is niet voldoende plaats voor
klimbos gebruikers moeten een eigen parkeer plaats krijgen
Vz. Iedereen kan hierop reageren, niet alles van plaatselijk belang verwachten
Het is verder niet bij ons besproken.
* Erik Kroon: voor wat betreft het parkeren: er zijn 50 plaatsen zijn gereserveerd bij de Hertshoorn,verder kan
men ook parkeren bij Hotel ’t Speulderbos, of bij de Garderense Berg
* Hennie vd Born: de picknicktafel is weggehaald op de hoek bij de Koepel, er is een stalen bankje voor in de
plaats gekomen.
* Erik Kroon: kan plaatselijk belang garderen de dorpsvisie Uddel als voorbeeld te nemen om de woonvisie
op te pakken met de inwoners,
Pauze
Presentatie
Provincie Gelderland: de heren R. van Straten en W.de Hoog over de reconstructie van de Hogesteeg, Bakkerstraat, Dorpsstraat en
Koningsweg.
Gemeente Barneveld in samenwerking met de Politie over de veiligheid en woninginbraken + preventie.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

