
 

Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 28 maart 2012 in de Dr. J.P.Kruimelstaete 

 

Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Er  zijn 54 leden aanwezig inclusief het voltallige bestuur 

 

Afwezig met kennisgeving:   

Arjan Waaijenberg 

 

Opmerkingen:  

Dhr. Koller:   Het gedeelte over het klimbos is in de notulen niet goed verwoord. Tijdens de vorige ledenvergadering is de vraag 

gesteld hoe het  plaatselijk belang aankijkt tegen de plaatsing van het klimbos. 

Het Plaatselijk Belang vind het een persoonlijk belang, en geen plaatselijk belang. In geval van gevaarlijke situaties 

zal het verder worden opgepakt. Het is verder niet in het bestuur van het  Plaatselijk Belang besproken. 

 

Dhr. Koller:         Is het mogelijk om de notulen kort na de vergadering te vesturen aan de leden.  

Gezien de kosten zal de notulen niet verstuurd worden. De notulen zal na 4 weken op de site van het Plaatselijk 

Belang gezet worden. 

 

Dhr. Koller: De huidige statuten zijn verouderd. Gaat er een herziening plaatsvinden. 

  In 2012 zullen de statuten worden herzien. 

 

Jaarverslag 2011 

In 2011 is het bestuur 10 keer bij elkaar gekomen voor de maandelijkse vergadering. Vijf keer daarvan werd ons bestuur uitgebreid 

met twee personen. Johan Ossendrijver van de gemeente Barneveld en onze agent Klaas Broer. De samenwerking verloopt prima. 

In 2011 hebben in totaal drie personen ons bezocht op het inloopspreekuur. 

Dit spreekuur wordt maandelijks gehouden op de 2
e
 woensdag van de maand vanaf 19.30 uur . 

Twee keer per jaar verschijnt ons blad “Darpsproat uut Garder”. Hierin vind u allerlei wetenswaardigheden over ons dorp. De redactie 

is 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 2011 gestegen tot 438 leden. 

In 2011 bezochten we de vergaderingen van het GOV, de Oranjevereniging, het stuurgroepoverleg met alle wijkplatforms in de 

gemeente Barneveld. We hebben in 2011 afscheid moeten nemen van Aalt van de Kolk, Olga Lieberom en Henk van der Vlist. Drie 

mensen die zich op allerlei gebied hebben ingezet voor ons dorp. 

De  kleedjesmarkten zijn ook weer gehouden in de maanden juni, juli en augustus. In 2011 mochten voor het eerst ook volwassenen 

een plekje innemen op het grasveld voor de kerk. Ook in 2012 zal de kleedjesmarkt weer worden gehouden, ook weer voor 

volwassenen. 

In 2011 was het de bedoeling te starten met de nieuwbouw aan de zuidrand van ons dorp. Zoals u weet is dat er niet van gekomen. 

Wel is inmiddels de naam bekend van de nieuwe wijk “De Hoge Eng”. De twee straten door de nieuwe wijk heten ‟t Boerenerf en 

Zuidakker. We gaan er van uit dat er in 2012 wel gebouwd gaat worden. 

Er is in een commissie gewerkt aan een “dorpsvisie in de steigers”. Hoe ziet Garderen er in 2030 uit. Deze commissie heeft allerlei 

ideeen opgeschreven, aan wethouder de Kruif is gevraagd deze ideeen ambtelijk te toetsen. Het daaropvolgend advies van de 

gemeente is duidelijk; inbreiden JA uitbreiden NEE. Het rapport hierover geven we aan de meedenkers van het eerste uur. Vervolgens 

wordt er een nieuwe commissie samengesteld die de voortgang moet realiseren. Eerst willen we met die nieuwe commissie een aantal 

suggesties ontwikkelen en deze daarna  tijdens een of meerdere avonden op tafel leggen. Iedereen kan dan zijn of haar licht laten 

schijnen over die plannen of zelf een plan of suggestie aandragen. Het is een meerjaren plan waarvan de uitvoering wellicht pas in 

2030 zal zijn. 

Glasvezel in Garderen? Zoals u wellicht weet zijn er tijdens de renovatie van de wegen loze buizen ten behoeve van glasvezel gelegd. 

Ook wordt er z‟n loze buis tijdens de renovatie van de Oud Milligenseweg gelegd. Wanneer er in Garderen glasvezel komt? 

Plaatselijk Belang zit in een commissie die hiervoor strijdt, dit wordt dus vervolgd. 

Langs oude en bijzondere panden en plekjes in en om ons dorp zijn foto‟s gemaakt en deze zijn door Nui Zevenbergen voorzien van 

tekst. Samen zijn ze een interessante wandelroute geworden die wordt uitgegeven door het VVV. 

De weg naar Putten. In 2005 is er een compromis gesloten dat er vanaf Garderen langs de campings 60 km gereden moet worden, 

daarna 80 km per uur tot aan 

de school Schovenhorst, vanaf daar weer 60 km. Goed geregeld dachten we, 

maar niet dus. De inrichting van de weg waar 80 km gereden mag worden voldoet niet aan de nieuwe eisen. Dat betekent dat we voor 

de keus komen te staan. De weg verbreden ten koste van veel mooie bomen maar wel 80 km blijven rijden, of we gaan de snelheid 

terugbrengen naar 60 km. In januari 2012 gaat er opnieuw overleg plaatsvinden hierover. 

In september hebben de secretaris van het Plaatselijk Belang en algemeen lid Riet Hijwegen aangegeven hun functie te willen 

neerleggen. Tijd genoeg dachten we om opvolgers te zoeken. Dat is inderdaad gelukt, nu maar afwachten of de leden op deze 

vergadering instemmen met ons voorstel. 

9 december 2011. De lang verwachte opening van de Hogesteeg, Dorpsstraat en 

Koningsweg was wel een feestje waard. Het was die dag wel koud en nat, maar gelukkig was het wel gezellig met allerlei kraampjes, 

muziek, lekkere hapjes, echte rendieren, gratis erwtensoep, gluhwein en de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld, de heer 

van Dijk, die de opening verrichtte en gelijk kon kennis maken met Garderen en zijn bewoners. Het geheel heeft veel geld gekost, 

voor de provincie, maar zeker ook voor de ondernemers in ons dorp. Maar we hebben er wat moois voor teruggekregen. Nu de Oud 



Milligenseweg nog. Elke keer zeggen we „nu gaat het dan echt gebeuren‟ en ook nu is ons toegezegd dat het in 2012 echt gaat 

gebeuren. Misschien gaat de renovatie in twee fasen, als het maar gebeurt. 

Tot slot wil het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het welzijn in ons dorp. 

 

Financieel jaarverslag 2010 

Adri geeft uitleg over het jaaroverzicht 2011 

 

Begroting 2012 

Adri geeft uitleg over de begroting van 2012 

 

Verslag kascommissie: 

Dhr. Koller en Dhr. de Jong stellen voor decharge te verlenen aan de penningmeester. 

 

Benoeming kascommissie: 

Dhr. de Jong is twee jaar lid geweest verlaat de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. 

Dhr. Koller mag volgend jaar nogmaals de kas controleren. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Wim Schuiteman aangesteld. 

 

Vaststellen contributie 2012 

€ 5,--  

 

Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Evelien van de Langemeen en Riet Hijwegen 

Voorgesteld en aangenomen als secretaris: Gemma van Blotenburg 

Voorgesteld en aangenomen als algemeen lid:  Everdien ter Harmsel  

 

Mededelingen/ bespreken plaatselijk belangen: 

 Putterweg: Er is een vergadering geweest met GOV, Schovenhorst en mensen uit Putten om de positieve en negatieve punten 

te noemen over  de weg vanaf Schovenhorst. Het 60 km gebied gaat waarschijnlijk zo‟n 500 meter naar voren richting 

Garderen. Wellicht worden er uit veiligheidsoverwegingen bomen gekapt, maar dit zal zeer beperkt zijn. Er wordt aanbevolen 

om zeker „s avonds 60 km rijden, ook bij de oversteek bij Schovenhorst. De oversteek met kinderen is levensgevaarlijk. 

Indien er geld beschikbaar wordt gesteld gaat het plan door. Wanneer en of het plan in werking gaat is nog niet bekend. 

 De pietenpakken zijn geschonken aan GOV 

 Naar aanleiding van de goede actie die Luka Klop en Maaike van Dijk hebben gehouden over verslaving krijgen zij van het 

Plaatselijk Belang een bon aangeboden. 

 

Rondvraag 

 Joop Heimgartner: Hoe gaat nieuwe wijk heten.  

Voorzitter: De wijk gaat “Hoge eng” heten. Dit is bepaald door Gemeente.  

 Joop Heimgartner: Kan er geen grotere foto aan de buitenkant van de „Dorpsproat‟? 

Voorzitter: De oude worden eerst opgemaakt. Daarna zal er verder naar gekeken worden. 

 Willem Hooijer: Wanneer wordt de plattegrond op koningsweg weer verlicht? 

Voorzitter: Wordt naar gekeken. 

 Willem Hooijer: De lantarenpaal tegenover uitgang kerkhof doet het niet/bijna niet. 

Johan Ossendrijver (gemeente): Er zal naar worden gekeken. Ter informatie; 2 maal per jaar wordt er ‟s nachts een 

lichtschouw gehouden. En dan wordt dit gecontroleerd. Wanneer u ziet dat een lantarenpaal in het dorp niet of slecht werkt, 

kan dit gemeld worden bij het KZZ d.m.v. het nummer wat vermeld staat op de paal. 

 Wim Schuiteman; Is er meer informatie over het bouwplan van bouwbedrijf timmer?  

Voorzitter: De huizen staan wel op de plattegrond, maar zij zijn nog niet zover als Van de Kolk. Er is wat informatie bekend, 

maar er is geen zicht op wanneer zij gaan beginnen. De inloopavonden waren alleen van Van de Kolk en het Bouwfonds. 

Ben Meiling geeft aan dat de vergunningen rond zijn. Er is bepaald dat ze een bepaalde tijd nadat Van de Kolk is begonnen, 

mogen gaan bouwen. De huizen hoeven niet per sé aan Garderenen beschikbaar gesteld te worden. 

 Ben Meiling: Is de onsluiting via de nieuwbouw of  de Hogesteeg?  

Voorzitter: Een deel gaat via de Hogesteeg en een deel via Acacialaan. Er is geprobeerd om alles via de Hogesteeg te laten 

lopen, maar de gemeente heeft besloten dit niet te doen. 

 Job Lubbersen: Heeft de gemeente ook gekeken naar de bewegingen in de Acacialaan?  

Voorzitter: Dit is speciaal aangekaart bij de gemeente, maar zij blijven bij hun standpunt. 

 

 

Presentatie  
Dirk Klein; Een presentatie van een  ex-inbreker om ons te laten zien waar we extra op kunnen letten om inbraak te voorkomen. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 


