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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 

GARDEREN d.d. 23 maart 2015 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn  

53 mensen aanwezig inclusief het bestuur. Met kennisgeving zijn afwezig Cees van 

Middendorp, René den Uijl, Chris van de Boom, Ton Kool en Henk van de Kolk. Een 

speciaal welkom voor Reinout van den Born van MeteoGroup Nederland, tevens oud-

Gardereen, die na deze vergadering een presentatie zal geven over het weer. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2014 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden akkoord bevonden met dank aan de 

notuliste. 

                                                                                                                                               

3. Jaarverslag 2014 

In 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang elke maand een bestuursvergadering 

gehouden, m.u.v. juli en augustus. 5 keer werd aansluitend vergaderd met het Wijkplatform; 

daarbij zijn Edson Brukx namens gemeente Barneveld en Wilma Borren, onze gebiedsagent, 

aanwezig. In deze vergaderingen worden vragen en/of klachten van inwoners op het gebied 

van veiligheid en openbare ruimte behandeld en daar waar mogelijk naar een oplossing 

gezocht. Onderwerpen die aan de orde zijn in het wijkplatform zijn o.a. het voetbalveldje aan 

de Kruimellaan, het onderhoud van het fietspad aan de Lage Boeschoterweg en het verrichten 

van snelheidsmetingen en verkeersveilige oplossingen. 

Van het spreekuur is in 2014 diverse malen gebruik gemaakt. Naar aanleiding hiervan is de 

verkeersveiligheid op de Ringelboschweg bekeken en zijn er snelheidsmetingen verricht op de 

Speulderweg. Hieruit zijn echter verder geen acties ondernomen omdat hier gezien de 

uitkomsten geen aanleiding voor was. Er is gereageerd vanuit de politie op een probleem met 

een aantal hangjongeren en er is met Be Active een samenwerking gestart om te 

inventariseren of en welke activiteiten er georganiseerd zouden kunnen worden voor de jeugd 

in Garderen. 

In 2014 is onze website geheel vernieuwd. Ook is een Facebook- en twitteraccount 

aangemaakt om toegankelijker te zijn voor de inwoners van Garderen en informatie (sneller) 

te delen. We hebben inmiddels een flink aantal volgers en de informatie wordt vaak 

geraadpleegd en gedeeld. 

Twee keer per jaar verschijnt ons blad “Darpsproat uut Garder”. In november is er wederom 

een ontmoeting geweest met de redactieleden om even bij te praten. De redactie willen wij bij 

deze ook weer hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar voor het realiseren van dit 

zeer gewaardeerde dorpsblad. Uiteraard ook een bedankje voor Willem en Jannie Hooijer die 

het blad belangeloos verspreiden in het dorp. 

Vervolgens willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken Bouwbedrijf Van de Kolk te 

bedanken, waar wij terecht kunnen voor allerhande en veel kopieerwerk. 

In maart is in het kader van de ledenwerfactie een flyer huis-aan-huis verspreid; in oktober is 

wederom een flyer met de Darpsproat in ieders brievenbus gedaan en in november hebben wij 

ons gepresenteerd op de wintermarkt in De Koepel. 

Het ledenaantal van Plaatselijk Belang stond per 31 december 2014 op 455 leden. Door de 

diverse acties is het ledenaantal t.o.v. 2013 toegenomen: Wij hebben 40 nieuwe leden mogen 

verwelkomen!  Natuurlijk een mooi resultaat. 

Het bestuur is het afgelopen jaar aanwezig geweest bij ongeveer een 25-tal bijeenkomsten, 

overleggen en andere gelegenheden. O.a. bij de vergaderingen van het GOV, de 

Oranjevereniging en het RegioBelangVeluweVallei. Er zijn diverse overleggen met gemeente 
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geweest m.b.t. glasvezel en het nieuwe dorpshuis/sporthal en het bestuur was aanwezig bij de 

opening van de Wildarena, de opening van de Zandsculpturen en bij de dodenherdenking. 

Dit jaar zijn ook weer de kleedjesmarkten gehouden in de maanden juni, juli en augustus. De 

belangstelling hiervoor is weer gegroeid, reden waarom wij het in 2015 weer zullen gaan 

organiseren. 

Na diverse overleggen en aanhoudend contact met de gemeente zit er nu toch echt beweging 

in het realiseren van een bruikbaar speelveldje voor de jeugd aan de Kruimellaan. De 

omwonenden hebben in december via een enquête hun wensen kenbaar kunnen maken. 

Ongeveer 60 mensen hebben gereageerd. Op basis hiervan worden nu 2 à 3 ontwerpen 

gemaakt waaruit de omwonenden een keuze kunnen maken. Het is de bedoeling om voor de 

zomer de werkzaamheden afgerond te hebben. 

Na het bezoek aan het spreekuur in september van een aantal ouders met het verzoek of er 

activiteiten voor de jeugd georganiseerd kunnen worden is er een (app)groep ontstaan met PB, 

een viertal volwassenen en 8 jeugdleden tussen de 13 en 17 jaar. Deze groep heeft overleg 

gehad met van Tino Jansen (jongerenwerker) van Be Active. Tijdens dit overleg is 

geïnventariseerd wat de wensen zijn van de jeugd. De activiteiten zullen in het nieuwe jaar 

worden opgestart. 

Plaatselijk Belang is ook dit jaar op verzoek van de bewoners van de Buurtstraat betrokken 

geweest bij hun gang naar de gemeente i.v.m. het bestemmingsplan van Buurtstraat 11. 

Volgens het bestemmingsplan zal een open doorzicht gehandhaafd moeten blijven. Nu blijkt 

dat de uitrit op de Harderwijkerweg komt vrezen de omwonenden dat een open doorzicht in 

gevaar komt. PB heeft ter ondersteuning een mail naar de gemeente gedaan en gewezen op 

wat is toegezegd. 

In november is er wederom overleg geweest tussen Garderen Vooruit en enkele wethouders 

en ambtenaren van de gemeente Barneveld. Daarin werd duidelijk dat het ingediende plan 

voor een nieuw dorpshuis financieel moeilijk haalbaar is. Vervolgens is een plan B 

gepresenteerd: het gebouw van Van de Kolk dat vrijkomt heeft een aantal voorzieningen en 

mogelijkheden die ruimschoots tegemoetkomen aan de eisen waaraan een dorpshuis zou 

moeten voldoen en parkeerruimte is er meer dan voldoende. Eén en ander is goed ontvangen. 

De gemeente is nu onder andere aan het berekenen of het alternatief financieel haalbaar is. 

Hiervoor zullen een aantal opties naast elkaar worden gezet. 

In het najaar zijn we nog actiever gestart om de contributie te innen. Vervolgens hebben we in 

december bij ongeveer 200 leden een betalingsherinnering in de brievenbus afgeleverd. Naar 

aanleiding hiervan is een aanzienlijk bedrag binnengekomen. Er is nu een nieuw 

softwarepakket aangeschaft voor een meer gebruikersvriendelijke administratie zodat een en 

ander efficiënter zal verlopen en niet betalende leden beter in beeld kunnen worden gebracht. 

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 2014; begroting 2015 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en meldt, dat het bedrag dat aan 

contributie is binnengekomen aanmerkelijk hoger is dan vorig jaar. Voor een deel is dit het 

effect van het versturen van de betalingsherinneringen. In de uitgaven is een bedrag 

opgenomen van € 1.500,00; dit betreft het boekje over Bergsham waarvoor in 2014 hetzelfde 

bedrag was ontvangen vanuit Fonds 1845. Op de begroting voor 2015 zijn de 

secretariaatskosten wat hoger i.v.m. de aanschaf van een nieuwe laptop en software t.b.v. de 

ledenadministratie. 

 

5. Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

De heer Postema meldt, dat er na controle geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De 

ING-rekening is opgeheven omdat deze alleen geld kost en het bedrag is overgemaakt naar de 



____________________________________________________________________________________________________________

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Garderen d.d. 23 maart 2015                                   Pagina 3 van 5 
 

RABO-rekening. De heer Postema stelt voor, ook namens Ton Kool, décharge te verlenen aan 

de penningmeester. De heer Postema is twee jaar lid geweest en verlaat de kascommissie. Hij 

wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en krijgt een flesje wijn aangeboden. Evelien van de 

Langemeen meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie en zal volgend jaar met Ton 

Kool 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 2016 

De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00. 

 

8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement behorende bij de Statuten d.d. 9 april 2013 

In 2013 zijn de Statuten gewijzigd en hierin wordt diverse malen verwezen naar een 

Huishoudelijk Reglement. Door deze verwijzing van de vernieuwde statuten is de vereniging 

nu verplicht een Huishoudelijk Reglement in te voeren. Bij de uitnodiging is een concept-

tekst gedaan. 

Ben Meiling merkt op dat hierin wordt vermeld dat leden woonachtig dienen te zijn in het 

gebied waarbinnen de doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd. Dat zou dan in 

Garderen en omgeving moeten zijn. Met omgeving zou dan ook Voorthuizen, 

Kootwijkerbroek, etc. bedoeld kunnen worden en dan zouden ook inwoners van die plaatsen 

lid kunnen worden. De voorzitter legt uit, dat hiermee de directe omgeving bedoeld wordt, 

zoals Houtdorp, Vossen, Milligen, etc. oftewel iets ruimer dan de bebouwde kom. 

Vervolgens meldt de voorzitter dat bij een akkoord van 2/3 van de aanwezige leden dit 

Huishoudelijk Reglement geaccordeerd kan worden. Na handopsteking concludeert de 

voorzitter dat het Huishoudelijk Reglement door de Algemene Ledenvergadering is 

geaccordeerd. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Stefan Zevenbergen en Everdien ter Harmsel zijn beiden aftredend en herkiesbaar. De formele 

gang van zaken zou zijn dat ieder lid zijn/haar stem kenbaar maakt d.m.v. een geschreven 

notitie. De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met stemmen door hand opsteken. 

De leden gaan hiermee akkoord en aansluitend worden beide bestuursleden herkozen. 

  

10. Mededelingen / Bespreken plaatselijke belangen 

Voetbalveldje Kruimellaan 

Het is een langdurig proces, maar er zit nu toch beweging in. De omwonenden hebben een 

enquête ingevuld en hun wensen aangegeven. Er worden nu twee ontwerpen gemaakt waaruit 

de omwonenden een keuze kunnen maken. Er is toegezegd, dat de werkzaamheden voor de 

zomer zullen zijn afgerond. 

 

Garderen Vooruit/nieuw dorpshuis/sporthal 

De voorzitter schetst in het kort de huidige situatie: er liggen op dit moment twee plannen: 

nieuwbouw op het terrein bij Heeja of verbouwen van het pand van Van de Kolk. Voorkeur 

heeft het laatste plan: dit is een goede ruimte en locatie voor de komende 10-12 jaar. Dan is 

het gebouw afgeschreven alsook de school en zijn er dan wellicht andere mogelijkheden al 

dan niet elders nieuw te bouwen. Dit plan ligt bij de wethouder en binnenkort is er wederom 

een vervolggesprek. Probleem blijft de exploitatie: Garderen is een klein dorp met weinig 

verenigingsleven en zal dus steun nodig blijven hebben van de gemeente. Gert-Hein Kevelam 
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doet de oproep om potentiële gebruikers te zoeken, zowel commercieel als nog op te starten 

verenigingen en deze aan te melden om de exploitatie zo goed mogelijk te dichten. 

 

Ben Meiling vraagt naar het specifieke financiële plaatje. De voorzitter laat weten, dat er door 

de gemeente een aantal berekeningen is gemaakt. Hij vindt het niet gepast op dit moment 

bedragen te noemen als er nog niets concreet is. Een gymzaal is al toegezegd, maar wij willen 

meer dan dat. Elk idee wat ingebracht wordt om de exploitatie rond te krijgen brengt ons 

dichter bij de realisatie van het dorpshuis/sporthal. 

 

Joop van Kleef vraagt hoe dan de situatie is m.b.t. de concurrentie met Kruimelstaete en of de 

direct omwonenden van het pand van Van de Kolk worden geïnformeerd. De voorzitter meldt, 

dat zodra de gemeentelijke procedures worden opgestart de bewoners de gelegenheid krijgen 

voor inspraak. 

 

Lage Boeschoterweg 

De Lage Boeschoterweg heeft altijd een fietspad gehad, maar deze wordt door de gemeente 

niet meer bijgehouden. Wij vinden dat dit fietspad behouden moet blijven en zijn hierover in 

gesprek met de gemeente. 

 

Koningseik 

De Koningseik die in 2013 is gepland ter ere van de kroning van Z.K.H. Willem Alexander is 

dood. Er is contact met Staatsbosbeheer en deze heeft toegezegd een nieuwe boom te zullen 

sponsoren. In samenwerking met Kloezeman en een groep kinderen van de basisschool zal 

binnenkort de nieuwe boom worden geplant. 

 

Glasvezel 

Arjan Waaijenberg heeft een presentatie voorbereid: waarom is er nog geen glasvezel in 

Garderen? Wij missen in principe niets, want wij ontvangen alle diensten die we willen 

hebben via de coax-kabel. De reden waarom Garderen nog niet op het glasvezelnet is 

aangesloten is omdat er geen geld voor is. Er is bekeken of een glasvezelcoöperatie een 

mogelijkheid zou kunnen zijn, maar dan ook lopen we tegen het geldprobleem aan. 

De gemeente houdt de hand op de knip. Zij wil zich eerst concentreren op buitengebieden; 

immers in de bebouwde kom worden de diensten geleverd. Er zijn mogelijkheden, maar dan 

moet wel 50% van de huishoudens meedoen. Glasvezel levert sneller internet op, maar het 

aanbod qua tv-zenders is wel minder. Het zal daarom moeilijker worden om 50% te bereiken. 

Het meeste werk is om de glasvezel aan te sluiten naar de huizen toe. Mochten er leden zijn, 

die graag mee willen helpen om de kar te trekken om dit te realiseren in Garderen dan kunnen 

zij zich aanmelden via de email van Plaatselijk Belang. 

 

Hannie Spruijt laat weten namens de Rabobank, dat deze op elk gewenst moment graag wil 

meedenken. 

 

11. Rondvraag  

Gert-Hein Kevelam vraagt of er bij het bestuur iets bekend is m.b.t. een mogelijk AZC in de 

buurt van Garderen. De voorzitter laat weten dat de gemeente Apeldoorn is benaderd voor een 

locatie om asielzoekers op te vangen. Apeldoorn heeft een aantal mogelijkheden, waar 

onderzoek naar wordt gedaan. Eén van de locaties is de kazerne op Nieuw Milligen. 

Binnenkort vindt een afspraak plaats met de burgemeester van Apeldoorn tezamen met 

Burgemeester Asje van Dijk en een aantal bestuursleden. De ontwikkelingen kan men volgen 

via onze website en facebook. Mochten er leden zijn, die meer informatie hebben, dan zouden 

wij het op prijs stellen die informatie via de mail te ontvangen. 
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Peter van Lagen wil graag weten of er bekend is wat er met het terrein van De Koepel gaat 

gebeuren. De voorzitter meldt dat hierover nog niets bekend is. Op het moment dat elders een 

dorpshuis wordt gerealiseerd komt het terrein inderdaad vrij, maar daar is Plaatselijk Belang 

beperkt bij betrokken en zal goed volgen wat de bestemming wordt. 

Ben Meiling vindt het van belang dat Plaatselijk Belang daarin gekend wordt en daarin 

meedenkt. De voorzitter laat weten, dat wij onze visie hebben gegeven hoe het dorp leefbaar 

te houden; ook m.b.t. woningbouw. We houden hierover nauwe contacten met de gemeente. 

 

Dikky Geutjes merkt op, dat het wandelpad langs de Oud Milligenseweg in slechte staat is. 

De voorzitter zegt toe, dat wij dit zullen melden bij de gemeente. Dit kan men trouwens ook 

zelf doen op de site van de gemeente Barneveld. 

 

Ben Meiling informeert vervolgens naar de plannen m.b.t. het aanpassen van de riolering. 

Arjan Waaijenberg laat weten, dat de gemeente op dit moment nog niets kan laten zien. Wel 

wordt er op ons verzoek rekening gehouden met het feit, dat in Garderen de intensiteit van een 

regenbui hoger is dan in de rest van Nederland. Wij als Plaatselijk Belang hebben regelmatig 

contact met de gemeente en dan komt dit punt steeds weer terug op de agenda. We hebben het 

bezwaar geuit dat Garderen weer ‘op de schop’ gaat en zullen geïnformeerd worden m.b.t. de 

start van de werkzaamheden. Wij blijven dit nauw volgen. 

 

12. Sluiting vergadering 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en maakt ook van de gelegenheid 

gebruik zijn mede-bestuursleden te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Vervolgens 

sluit hij de vergadering om 21.15 uur.  

 


