NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG GARDEREN
d.d. 24 maart 2014
__________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn
59 mensen aanwezig inclusief het bestuur. Gemma van Blotenburg is met kennisgeving
afwezig, evenals Cees Hoogeveen. De voorzitter meldt, dat volgens de administratie Piet
van Bentum en Adri van Dijkhuizen vandaag ook aftredend zijn na alweer een zittingsperiode
van drie jaar en dat zij zich herkiesbaar hebben gesteld. Hij stelt voor dit onder agendapunt
8, bestuursverkiezing, aan de orde te stellen. De leden zijn akkoord, waarna de agenda met
deze toevoeging wordt vastgesteld.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2013
Er zijn geen op- of aanmerkingen waarna de notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 28 februari 2013 akkoord worden bevonden.
3. Jaarverslag 2013
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in 2013 9 keer vergaderd. Bij 5 van deze
vergaderingen waren Johan Ossendrijver van de Gemeente Barneveld en onze
gebiedsagent Wilma Borren aanwezig; dit noemen we dan het Wijkplatform Garderen.
Van het spreekuur is in 2013 geen gebruik gemaakt. Dit spreekuur is elke 2e woensdag van
de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) van 19.30 tot 20.00 uur in De Kruimelstaete.
Twee keer per jaar verschijnt ons blad “Darpsproat uut Garder”. In december zijn de
redactieleden uitgenodigd tijdens de bestuursvergadering om met het bestuur eens bij te
praten en van gedachten te wisselen. Dit was een positieve bijeenkomst en werd door beide
kanten zeer op prijs gesteld. Wij willen de redactie hartelijk bedanken voor hun vele
inspanningen en niet aflatende enthousiasme om er elke keer weer een prachtig nieuwsblad
van te maken. Ook willen wij Willem en Jannie Hooijer hierbij bedanken voor de verspreiding
van het blad.
Vervolgens willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken Bouwbedrijf Van de Kolk te
bedanken, die voor ons ook dit jaar weer de kopieën van onze uitnodigingen en notulen heeft
verzorgd.
Afgelopen jaar zijn ook weer de kleedjesmarkten gehouden in de maanden juni, juli en
augustus. Uiteraard krijgt dit, ook vanwege de grote belangstelling, in 2014 weer een
vervolg.
Het ledenaantal van Plaatselijk Belang stond per 31 december 2013 op 426 leden. Dit is
t.o.v. 2012 iets teruggelopen; toen was het ledenaantal 440.
De contributie is met instemming van de leden in de Algemene Ledenvergadering van 2013
verhoogd van € 5,00 naar minimaal € 6,00 per jaar. Dit omdat de subsidie vanuit de
gemeente is stopgezet.
In 2013 is het bestuur aanwezig geweest bij de vergaderingen van het GOV en de
Oranjevereniging alsook bij het stuurgroepoverleg en de jaarlijkse bijeenkomst met alle
wijkplatforms in de gemeente Barneveld. Ook hebben wij het 160-jarig bestaan van de molen
meegevierd. In november is het bestuur op uitnodiging van de woningstichting naar de
informatie-avond geweest i.v.m. de bouw van 8 woningen aan de Zuidrand.
Op 8 april hebben de eerste bewoners van de nieuwe wijk De Hoge Eng de sleutel van hun
woning gekregen. De bouw is nog niet helemaal afgerond, maar de wijk heeft een erg mooi
dorps aanzicht. Op 30 april is er ter gelegenheid van de kroning van Willem Alexander een
eik in deze wijk gepland. Hier omheen is een hek in de vorm van een kroon geplaatst. De eik
is geschonken door Staatsbosbeheer en het kroningshek door Bouwbedrijf Van de Kolk en
Bouwfonds Ontwikkeling ter ere van de kroning en de nieuwe wijk. Het hekwerk is ontworpen
en gemaakt door onze plaatselijke siersmid Geert Hoefakker.
In april is er een commissie in het leven geroepen, t.w. ‘Garderen Vooruit’ om te komen tot
een nieuw dorpshuis/sporthal. Deze commissie bestaat uit een aantal afgevaardigden van
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belanghebbende verenigingen en de basisschool. Aansluitend aan de vergadering zal er een
toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen door een van de commissieleden.
In maart heeft de heer Cees Hoogeveen aangegeven zich terug te willen trekken uit het
bestuur van onze vereniging. Eind oktober is dit geëffectueerd.
Tijdens een ingelaste bestuursvergadering heeft het bestuur unaniem vicevoorzitter Ton van
Krevel benoemd als de nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang.
Plaatselijk Belang is op verzoek van de bewoners van de Buurtstraat betrokken geweest bij
hun gang naar de gemeente met als doel de Buurstraat het aanzicht te laten houden zoals
het is omdat een authentiek boerderijtje aan deze straat is verkocht. De gemeente heeft
toentertijd in een brief laten weten dat het bestaande bestemmingsplan van kracht is.
Het initiatief om een Wildkansel in het Speulder-/Sprielderbos te realiseren is positief
ontvangen en inmiddels is de vergunning en de diverse financiële toezeggingen een feit. Het
project is een samenwerking tussen de drie gemeenten die aan dit bos grenzen, t.w. Putten,
Ermelo en Barneveld. Wethouders van die gemeenten hebben inmiddels de officiële
starthandeling van de werkzaamheden gegeven en de verwachting is dat deze aankomende
zomer klaar zijn.
Zoals vorig jaar is toegelicht, is door bezuinigingen de bibliobus uit Garderen verdwenen. Er
is in samenwerking met de Prins Bernhardschool geprobeerd voor de kinderen e-readers te
regelen. Deze zullen niet worden verstrekt omdat hiervoor geen budget is. Bovendien is er
nog geen voldoende content beschikbaar voor basisscholen en de verwachting is dat de
Ipad op den duur de e-reader zal ‘inhalen’. De bibliotheek Barneveld is wel een pilot gestart
met twee basisscholen, waaronder ook de Prins Bernhardschool, om nauw samen te werken
door o.a. boeken die zijn vrijgekomen uit de bieb-bus beschikbaar te stellen voor op school.
Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het
welzijn in Garderen en de omgeving.
4. Financieel jaarverslag 2013; begroting 2014
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en meldt, dat het bedrag van de
kleedjesmarkt en de website hierin niet is opgenomen, maar door omstandigheden dit jaar
(2014) in de boeken komt. De rekening van de Kamer van Koophandel mist omdat er voor
registratie geen bijdrage meer vereist is. Er is een bedrag van € 1.500,00 binnengekomen
t.b.v. het boekje over Bergsham vanuit Fonds 1845. Dit bedrag komt op de begroting 2014
terug als uitgave. De inkomsten vanuit de leden is teruggelopen: steeds meer leden betalen
niet meer dan de minimale contributie.
Er wordt opgemerkt, dat een groot aantal leden helemaal geen contributie heeft betaald. De
penningmeester antwoordt dat het bestuur komend jaar zich zal inspannen om tot een
‘waterdicht’ systeem te komen zodat niet betalende leden direct in kaart kunnen worden
gebracht en hier op aangesproken kunnen worden (bijvoorbeeld met lidnummers). De
voorzitter meldt hierop aansluitend dat het bestuur dit jaar zich ook zal inzetten meer nieuwe
leden te werven.
Vanuit de leden wordt gemeld, dat het boekje Bergsham op 1 januari jl. is verschenen.
5. Verslag kascommissie, - benoeming nieuw kascommissielid
De heren Schuiteman en Postema stellen voor décharge te verlenen aan de
penningmeester. De heer Schuiteman is twee jaar lid geweest en verlaat de kascommissie.
Hij wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en krijgt een flesje wijn aangeboden. De heer
Ton Kool meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie en zal volgend jaar met de heer
Postema de kascommissie vormen.
6. Décharge verlenen aan de penningmeester
De vergadering verleent conform het advies van de kascommissie décharge aan de
penningmeester.
7. Vaststellen contributie 2015
De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00.
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8. Bestuursverkiezing
De voorzitter laat weten, dat Cees Hoogeveen in maart 2013 had aangegeven zich per ALV
2014 terug te willen trekken uit het bestuur. Dit is al in oktober geëffectueerd. Het klopt dat er
communicatieproblemen waren. De voorzitter benadrukt dat de heer Hoogeveen met zijn
vele inspanningen veel heeft gedaan voor ons dorp en het bestuur is hem daar dan ook
dankbaar voor. Vervolgens informeert de voorzitter de vergadering, dat secretaris Gemma
van Blotenburg haar werkzaamheden vanwege persoonlijke redenen heeft neergelegd.
Door genoemde situatie zijn er twee vacatures ontstaan. Het bestuur draagt Arjan
Waaijenberg voor als algemeen bestuurslid en Hetty Bronkhorst-Slijkhuis als secretaris.
Daarnaast zijn de heren Adri Dijkhuizen en Piet van Bentum aftredend en beiden
herkiesbaar.
De voorzitter meldt dat volgens de nieuwe statuten schriftelijk gestemd moet worden, waarna
alle aanwezige leden de gelegenheid krijgen hun stem uit te brengen.
Met een meerderheid aan stemmen worden zowel de bestuursleden die herkiesbaar zijn als
ook de voorgedragen nieuwe bestuursleden herkozen c.q. gekozen. De nieuwe
bestuursleden worden vervolgens uitgenodigd plaats te nemen aan de bestuurstafel.
9. Mededelingen / Bespreken plaatselijke belangen
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
Overlast van hangjongeren bij de kerk/De Rank en de basisschool: er is een
camera geplaatst op school en de laatste weken wordt hier geen overlast meer
ondervonden. Enkele namen zijn bekend bij de politie en deze gaat hiermee aan
het werk. Ook wordt extra gecontroleerd. De politie roept de mensen op dat als er
verdachte situaties worden waargenomen dit direct bij de politie te melden.
Aan de Dr. H.C. Bosstraat zullen bomen worden gerooid en nieuwe bomen
worden teruggeplaatst. De bewoners zijn al op de hoogte en de gemeente zal het
verloop van de werkzaamheden communiceren. Cees van Middendorp meldt dat
eind dit jaar zal worden gestart met de werkzaamheden.
Het voetbalveldje aan de Kruimellaan/Beukenlaan is stukken kleiner geworden
omdat er een wadi is gemaakt door de gemeente om overtollig water weg te laten
lopen. Het bestuur is ermee bezig om dit te verbeteren.
Jaap van Middendorp informeert naar de plek van het wildkansel. Voorzitter: deze plek is
gekozen in overleg met Staatsbosbeheer. Hannie Spruijt: het wildkansel is niet algemeen
toegankelijk, maar er zullen excursies met de boswachter worden georganiseerd. De
mensen worden dan daar naar toe gebracht. Dit zal via het VVV geregeld worden. Het
wildkansel is voor een (klein) deel gesponsord door de Rabobank. Als lederaadslid van de
Rabobank roept ze vervolgens mensen op met goede ideeën de Rabobank te benaderen.
Hannie Spruijt vraagt vervolgens naar de ontwikkelingen m.b.t. glasvezel en vraagt of het
een optie is dit zelf aan te gaan leggen.
Voorzitter: het bestuur is hiermee bezig geweest. Op dit moment richt de gemeente zich
vooral op het buitengebied; in het dorp zelf is UPC grotendeels vertegenwoordigd. De
provincie zou subsidiëren, maar is hiervan afgestapt.
Arjan Waaijenberg: Op dit moment bekijken we wel of het niet zonder de gemeente
Barneveld in Garderen gerealiseerd kan worden, maar dat is erg moeilijk. In Putten zijn
initiatieven bekend, maar dat betreft buitengebied waar geen kabel ligt en in de pilotfase
heeft KPN geparticipeerd. KPN is niet welwillend mee te doen in Garderen als wij het zelf
initiëren, maar we blijven er wel mee aan de slag.
Roy van Kleef verwijst naar de vraag van Han Kattewinkel in de notulen van vorig jaar en
informeert of daar iets uit voort is gekomen.
Arjan Waaijenberg: Gemeente Hoonhoorst is een van de pilots waar de provincie aan bij
heeft gedragen. Per huishouden zal het in Garderen duurder zijn dan in bijvoorbeeld
Barneveld of Voorthuizen.
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Rick Vaarkamp verwijst naar de begroting 2014 en vraagt wat er zoal onder de kosten valt
aan onderhoud van de website. Voorzitter: dat is de domeinnaam en serverkosten.
Doelstelling van het bestuur is de website nieuw leven in te blazen. Hier en daar staan wat
offertes uit, maar om de kosten zo laag mogelijk te houden zullen we ook bekijken wat wij in
eigen hand kunnen houden.
Gert-Hein Kevelam meldt dat in de Barneveldse Krant melding wordt gemaakt dat er geld
beschikbaar wordt gesteld (50.000 euro) voor erfbeplanting in het buitengebied.
Voorzitter: wij zullen bekijken wat dit voor het buitengebied van Garderen kan betekenen.
Henny Kommer vindt het lastig dat er geen contactgegevens op de website staan. Voorzitter:
via het contactformulier kan contact worden gezocht; hierop volgt altijd antwoord.
Jaap Sluis vraagt of er in Garderen nog iemand wordt aangesteld als opvolger van
wegwerker Wim Kraai, die afgelopen jaar met pensioen is gegaan. Voorzitter: hiervoor is
geen geld beschikbaar bij de gemeente en zijn de taken herverdeeld binnen deze
gemeentelijke afdeling.
Een keer in de twee maanden voeren wij overleg in het wijkplatform met gemeente en politie
en daar komen dergelijke zaken aan de orde.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur en
stelt voor een kwartier pauze te houden waarna René den Uijl een presentatie zal geven
namens de commissie ‘Garderen Vooruit’ over de ontwikkelingen van het nieuwe
dorpshuis/sporthal.
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