
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG GARDEREN 

d.d. 28 februari 2013 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Er zijn 61 mensen aanwezig inclusief het voltallige bestuur. 

 

Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2012     

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2012 zijn akkoord bevonden. 

                                                                                                                                                 

Jaarverslag 2012 

Het Plaatselijk Belang is in 2012 10 keer bij elkaar gekomen, waarbij het bestuur 5 keer werd 

uitgebreid met Johan Ossendrijver van de Gemeente Barneveld en onze agent Wilma Borren 

(zij is in de plaats gekomen van Klaas Broer). 

We hebben in 2012 één keer bezoek gehad tijdens het spreekuur. Dit spreekuur is elke 2e 

woensdag in de maand van half 8 tot 8 uur. 

Zoals u waarschijnlijk weet verschijnt twee keer per jaar ons blad “Dorpsproat uut Garder”. De 

redactie is altijd druk bezig om er elke keer weer een prachtig nieuwsblad van te maken. Wij 

willen de redactie hartelijk bedankt voor hun inzet om dit elke keer weer voor elkaar te 

krijgen.  

Het ledenaantal van Plaatselijk Belang is in 2012 gestegen tot 440 leden. Hier zijn wij als 

bestuur erg blij mee. 

Het is niet te missen dat ze begonnen zijn met de bouw van de woningen in De Hoge Eng. 

Zoals het er nu uit ziet, hoopt men met de eerste woningen eind maart van dit jaar klaar te 

zijn en het ziet er nu al prachtig uit. Na de bouw van deze woningen stop de nieuwbouw niet. 

Zoals eerder genoemd, inbreiden ja, uitbreiden nee. De wethouders willen meedenken, 

inbreiding in Garderen is ook hun doel. Een punt met prioriteit is de Koepel. Vanavond na de 

pauze zullen de wethouders met u in gesprek gaan over dit onderwerp. Ook dan zal de 

woningbouw in Garderen ter sprake komen. 

In 2012 is eindelijk de Oud Milligense weg opgeknapt en veiliger gemaakt. Eén gedeelte is nog 

niet gedaan. Wethouder van Dalen zit hier bovenop en wij hebben er alle vertrouwen in dat 

ook dit gedeelte opgeknapt wordt. 

Er is een bijeenkomst geweest over de snelheidsverlaging op de weg naar Putten. Wij hebben, 

samen met de GOV, een gesprek gehad met de provincie om dit te bespreken. De knelpunten 

zijn besproken en suggesties om gevaarlijke punten te verbeteren zijn aangedragen. 

Momenteel is er nog geen geld voor. Wanneer dit er wel is, zullen zij hier zelf op terug 

komen. 

Het VVV van Garderen blijft in de Molen, daar is eindelijk duidelijkheid over. Ook hebben we 

goedkeuring van de Monumentenzorg dat er twee glazen puien worden geplaatst in de molen 

om de doorkijk te herstellen. Zo kun je door de molen kijken en blijven genieten van het 

uitzicht. Helaas is er gezegd dat het niet mogelijk is om de glazen puien te plaatsen. Wij 

blijven er mee bezig om dit toch voor elkaar te krijgen. 

Ook zijn we nog bezig met de glasvezel in Garderen. Reggefiber is hard aan het werk om in 

Barneveld en Voorthuizen iedereen te voorzien van glasvezel. Voor kleinere dorpen als 

Garderen is momenteel nog minder aandacht voor het aanleggen van glasvezel. Dit hebben we 

helaas moeten constateren met wethouder van Dalen. Wel is hij in gesprek met KPN en gezien 

de vasthoudendheid maken we een redelijke kans om binnen afzienbare tijd ook glasvezel in 

Garderen aan te kunnen leggen. Zodra er meer bekend is over de eventuele extra kosten en de 

aanleg, zal dit aan u gecommuniceerd worden. 



Door bezuinigingen gaat de bieb verdwijnen uit Garderen. Natuurlijk kost een bieb veel geld, 

maar ook kinderen en volwassenen in ons dorp willen lezen. Samen met de Prins 

Bernardschool is er een brief opgesteld en verstuurd naar de Provincie. De bieb komt dan wel 

niet meer in ons dorp, maar voor de kinderen moet men dan maar e-readers beschikbaar 

stellen. Dit zal nog niet meevallen, maar wij doen ons best dit voor elkaar te krijgen. 

Tot slot wil ik namens het bestuur iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 

voor het welzijn in Garderen en de omgeving. De leden van het bestuur, als ogen en oren van 

onze vereniging,  hebben vele opmerkingen aangedragen. Het bestuur heeft deze 

opmerkingen opgepakt en waar mogelijk uitgevoerd. Wij hebben deze vorm van meedenken 

als prettig ervaren. 

 

Financieel jaarverslag 2012, begroting 2013 

Het is een rustig jaar geweest. De verantwoording vanuit de ING gaat tot 1 oktober 2012, dit is 

recht gezet. Helaas was dit niet optijd binnen. 

We lopen qua vermogen iets achteruit. 

 

Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

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

Dhr. Koller is twee jaar lid geweest en verlaat de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn 

werkzaamheden. Dhr. Schuiteman mag volgend jaar nogmaals de kas controleren. Als niet lid 

van de kascommissie wordt dhr. Postema aangesteld. 

 

Vaststellen contributie 2013 

Aangezien wij geen subsidie meer ontvangen vanuit de gemeente wordt er voorgesteld de 

contributie te verhogen van € 5,00 naar € 6,00. Dit is akkoord bevonden. 

  

Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar: Ton van Krevel  

 

Mededelingen / Bespreken plaatselijke belangen 

- Harry Hees is genomineerd met een Prachtplek (speulder en sprielderbos). De voorzitter 

vraagt iedereen te stemmen wanneer dit mogelijk is. 

- Er wordt een boekje met wandelroutes rondom Boeschoten uitgegeven. Men is nog geld 

aan het inzamelen. De helft is binnen, en er is veel vertrouwen in dat al het geld wordt 

binnen gehaald.  

- Tijdens de kroning wordt er een Koningseik geplaatst met een hek er omheen in de vorm 

van een kroon.  

- De nieuwbouw in de „Hoge Eng‟ ziet er mooi uit. 

- Het wildkansel lijkt ook te gaan lukken (achter Boshuis Drie). Meerdere mensen hebben 

geld toegezegd om dit voor elkaar te krijgen. De verwachting is dat dit in Augustus / 

September 2013 klaar is. 

- Er is een buurtbudget van € 1000 euro voor een buurt die iets leuks organiseert. Ideeën 

kunnen worden doorgegeven. 

 

De nieuw statuten vaststellen bij voldoende aanwezigen 

De oude statuten zijn in 2003 verlopen. Wanneer er nieuwe statuten gemakt zouden worden, 

zou dit een breuk veroorzaken. 

Volgens Ben Meiling moet er een nieuwe vergadering worden belegd om de nieuwe statuten 

goed te keuren. 

De voorzitter geeft aan dat het volgens de notaris op deze manier mag. 



Gert-Hein Kevelam stelt voor om eerst pauze te houden, zodat de statuten doorgelezen 

kunnen worden. Deze kunnen dan na de pauze worden goed gekeurd. Dit voorstel wordt 

aangenomen. 

 

Rondvraag  

- Han Kattewinkel: Het glasvezel in de Gemeente Hoonhoorst – Valsen is door de mensen 

zelf aangelegd. Het dorp was te klein om glasvezel aan leggen. De mensen hebben het zlef 

gedaan. Wellicht is dit suggestie voor Garderen. 

Voorzitter: We zullen het meenemen.  

Gert-Hein Kevelam: De voorzitter heeft gezegd: Garderen moet het Laren van de Veluwe 

worden. Gert-Hein heeft Laren opgezocht op Wikipedia: voor nieuwe rijken.  

Als we iets niet willen zijn, is dat mensen uit Laren. Gert-Hein vraagt of dit in het vervolg 

niet meer gebruikt kan worden. 

Voorzitter: We zijn veel met in/uitbreiding bezig geweest. Het is bedoeld als rustig dorp, 

niet zoals op Wikipedia. Wanneer het gewenst is dat dit niet meer wordt gebruikt, zal de 

voorzitter dit niet meer doen. 

Ben Meiling: Inderdaag graag niet meer gebruiken. Wij hebben het mooiste dorp van de 

Veluwe.  

- Peter vd Born: Bij Koudhoornseweg 35/37 zit een groot gat in de weg. Deze zit er al 1,5 tot 

2 jaar. De Gemeente zou dit moeten aanpakken. 

Voorzitter: Wij gaan het opnemen met de Gemeente.  

Arjan Waaijenberg: Wij zijn hier mee bezig geweest en dit wordt binnenkort aangepakt.  

Johan Ossendrijver: Er gaat wat geplaatst worden om het water van de weg te krijgen.  

- Ton Kool: Bij de afslag van de A1 naar Garderen staat een kunstwerk op de rotonde. Deze 

is enige tijd geleden al vernield. Er wordt niets aan gedaan om dit weer goed te krijgen. 

Voorzitter: Dit loopt via de provincie en het loopt daardoor een stuk lastiger. We zijn 

ermee bezig.  

Dhr. Hunestein: De put op de Mazenhofstraat wordt niet bijgehouden. Dit hebben we 

jaren zelf gedaan, maar nu niet meer. 

  Voorzitter: Dit gaan we oppakken.  

 

Sluiting vergadering 

 

Pauze 

 

Heropening vergadering (i.v.m. goedkeuring nieuwe statuten door de aanwezigen) 

De statuten worden akkoord bevonden. 

 

Sluiting vergadering 

 

Na het sluiten van de vergadering is wethouder A. de Kruijf aanwezig om samen met alle 

aanwezigen na te denken over mogelijkheden voor de nieuwe “Koepel” en “Inbreiding 

woningbouw tot 2030”. 


