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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 

GARDEREN d.d. 17 maart 2016 

__________________________________________________________________________ 

 

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 René den Uijl, Aalt 

Bronkhorst, Wilco de Jong (Toeristisch Aanjaagteam), Ellen van den Broek, de heer Postema 

en de heer Van Essen. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2015 

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

notuliste. 

                                                                                                                                               

3. Jaarverslag 2015 

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in 2015 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. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest afgelopen jaar zijn o.a. de speelplaatsen 

in Garderen, het plan van de gemeente om het fietspad aan de Lage Boeschoterweg te laten 

opgaan in de natuur en het onderhoud en werkzaamheden aan de 

Buurtstraat/Kruipad/Harderwijkerweg. 

Van het spreekuur is in dit jaar een aantal keer gebruik gemaakt. Naar aanleiding hiervan is de 

verkeersveiligheid op de Putterweg bekeken en zijn er snelheidsmetingen verricht op de Oud 

Milligenseweg. Op verzoek zijn bij de bushokjes op de Bakkerstraat afvalbakken geplaatst. 

De bewoners van de Eikenlaan zijn in contact gebracht met de gemeente m.b.t. ‘hun’ 

speelplaatsje; of deze blijft bestaan is nog niet duidelijk. Verder zijn we op verzoek in gesprek 

met de afdeling Verkeer of er borden geplaatst kunnen worden op de 

Putterweg/Speulderbosweg om de toerist via de Buurtstraat/Harderwijkerweg te leiden naar 

het centrum. 

In 2015 zijn er wederom twee uitgaves verschenen van ons blad “Darpsproat uut Garder”. De 

redactie willen wij bij deze hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Uiteraard 

ook een bedankje voor Willem en Jannie Hooijer die het blad belangeloos verspreiden in het 

dorp. Bouwbedrijf  Van de Kolk bedanken wij omdat wij altijd terecht kunnen voor 

allerhande kopieerwerk. 

Het ledenaantal van Plaatselijk Belang stond per 31 december 2015 op 452 leden. 3 leden 

minder dan eind 2014 i.v.m. overlijden en verhuizing. Wij hebben echter ook een paar nieuwe 

leden mogen verwelkomen. Op facebook en twitter blijft het aantal volgers stijgen: 

respectievelijk 617 en 118 volgers. 

Gedurende het jaar krijgt het bestuur tal van uitnodigingen voor bijeenkomsten, 

vergaderingen, presentaties, etc. Het is onmogelijk om deze allemaal bij te wonen. Dit jaar is 

het bestuur vertegenwoordigd geweest op de vergaderingen van het GOV,  bijeenkomsten 

vanuit de gemeente o.a. m.b.t. de strategische visie, duurzaamheid en de historische waarde 

kaart, de opening van de Zandsculpturen en het nieuwe VVV-kantoor en tijdens 

dodenherdenking. Ook is er wederom regelmatig overleg geweest met de gemeente m.b.t. het 

nieuwe dorpshuis/sporthal. 

De populariteit van de kleedjesmarkten blijft ook stijgen: in de vakantie is het soms echt 

dringen om een plek te vergaren. Wij zijn nu dan ook in overleg om te kijken hoe we dit 

binnen de perken kunnen houden. 
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Het speel-/voetbalveldje aan de Kruimellaan is klaar! In september is de laatste hand gelegd 

aan de werkzaamheden. Wij hebben de gemeente het verzoek gedaan om een extra stuk 

hekwerk te plaatsen en er zal nog een sport- en spelkast worden geplaatst. 

Dit jaar is i.s.m. Be Active een aantal activiteiten voor de jeugd georganiseerd: tweemaal een 

dance event, een aantal sportinstuiven in het voorjaar en in het najaar, workshops Taekwondo, 

Kickboksen en voor de allerkleinste een z.g. Tigers-workshop. In het voorjaar was er 

wekelijks de sport- en spelbus. Al deze activiteiten werden goed bezocht. 

De Koningseik, die op 30 april 2013 is geplant ter ere van de kroning van Z.K.H. Willem 

Alexander heeft het niet gered. Op 17 april 2015 is een nieuwe eik geplant geheel gesponsord 

door Staatsbosbeheer. Lennard Jasper heeft de boom afgeleverd en in samenwerking met 

groep 8 van de PBS heeft Jeffrey Kloezeman de werkzaamheden uitgevoerd. Toen de boom 

eenmaal in zijn volle glorie op zijn plek stond was het tijd voor heerlijke oranje soesjes, deels 

gesponsord door Bakkerij Schuiteman. Wij gaan er van uit, dat deze boom een langer leven 

beschoren is. 

In de Barneveldse Krant van 30 april werd het verkeersbesluit gepubliceerd, dat het 

onverplicht fietspad Lage Boeschoterweg zou worden ingetrokken. Wij hebben bezwaar 

aangetekend en zijn bij de hoorzitting aanwezig geweest. Ons bezwaar is helaas niet 

ontvankelijk verklaard. 

Zoals zojuist gemeld is er ook dit jaar regelmatig overleg geweest met de gemeente met 

betrekking tot een nieuw dorpshuis/sporthal. Even leek het er op, dat ons plan om het pand 

van Van de Kolk te huren en aan te passen doorgang kon vinden. Maar de gemeente wil 

nogmaals de kosten van de verbouwing doorrekenen en ook onderzoeken wat de kosten zijn 

als eventueel De Koepel zal worden verbouwd. 

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

welzijn in Garderen en omgeving. 

 

4. Financieel jaarverslag 2015; begroting 2016 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en meldt, dat de post contributie hoger 

is omdat eind 2014 betalingsherinneringen zijn verstuurd. De kosten van de website betreft 

twee jaar; de inkomsten kleedjesmarkt ontbreekt: deze zal in 2016 tweemaal worden 

opgenomen. De begroting 2016 geeft eenzelfde beeld als voorgaande jaren. Rick Vaarkamp 

vindt de kosten van de website erg hoog. In deze kosten is ook een virusscanner opgenomen, 

onderhoud en wellicht zal het verschil in provider (kwaliteit) iets uitmaken.  

 

5. Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

Ton Kool laat namens de kascommissie weten, dat alles in detail is doorgenomen en alles in 

orde is bevonden. De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de penningmeester. 

Ton Kool is twee jaar lid geweest en verlaat de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn 

werkzaamheden en krijgt een flesje wijn aangeboden. De heer B. van Vliet zal volgend jaar 

met Evelien van de Langemeen 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 2017 

De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00. 

 

8. Bestuursverkiezing 

De voorzitter, Ton van Krevel, en Hetty Bronkhorst, secretaris, zijn beiden aftredend en 

herkiesbaar. De formele gang van zaken zou zijn dat ieder lid zijn/haar stem kenbaar maakt 
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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. 

  

9. Mededelingen / Bespreken plaatselijke belangen 

Darpsproat 

De nieuwe uitgave van de Darpsproat is weer verschenen en ziet er goed uit. Bij deze 

nogmaals hartelijk dank aan de redactie! Er is een anonieme gift binnengekomen van € 50,00 

voor de redactie: teken dat het dorpsblad zeer gewaardeerd wordt. Ook de bezorger, Willem 

Hooijer, stond in de krant als bezorger van het jaar. 

 

Wegwerkzaamheden 

In het afgelopen jaar is de Harderwijkerweg opgeknapt. Dit jaar komt er een plan van aanpak 

voor de Speulderweg. De omwonenden worden hier uiteraard t.z.t. over geïnformeerd. 

Suggesties zijn van harte welkom. 

 

Fietspad Lage Boeschoterweg 

Wij willen graag dat het fietspad aan de Lage Boeschoterweg behouden blijft, echter er is 

geen geld beschikbaar om onderhoud te blijven plegen. 

 

Nieuw dorpshuis/sporthal 

Inmiddels is PBG drie jaar bezig met Garderen Vooruit om een nieuw dorpshuis/sporthal tot 

stand te krijgen. Wij zijn er heel erg druk mee, maar de voortgang is teleurstellend. De 

gemeente is aan het rekenen wat het kost om De Koepel op te knappen. In maart zou een 

nieuw plan aan de Raad gepresenteerd worden, echter dit is niet gelukt. Half april staat weer 

een afspraak met de wethouder gepland. De besluiteloosheid is groot, maar wij houden vol en 

gaan hiermee door! 

 

Ben Meiling vindt dat de gemeente een afwachtende houding inneemt m.b.t. het dorpshuis en 

andere plannen en dat de gemeente dus onder druk moet worden gezet om een en ander af te 

dwingen. Arjan Waaijenberg legt uit, dat tot twee keer toe een mondelinge toezegging is 

gedaan. Vervolgens lopen we tegen een ambtelijke molen aan. De voorzitter is van mening, 

dat het voor elkaar gaat komen; het duurt alleen te lang. Voorlopig blijven wij het op een nette 

manier doen en dat verwachten wij ook van de gemeente. Wij blijven er boven op zitten! 

 

10. Rondvraag  

Mevrouw Van Kleeff geeft aan dat het trapveldje aan de Bosstraat erg slecht is. De voorzitter 

laat weten, dat wij dit al aangegeven hebben bij de gemeente, maar wij zullen dit wederom 

meenemen in de volgende vergadering. 

 

De heer Van Kleeff meldt, dat de directeur van de Prins Bernhardschool bezig is met de 

veiligheid in de Bosstraat. Er is een verzoek richting de gemeente om er een 30-km-zone van 

de maken. De voorzitter antwoordt, dat wij dit ook bij de gemeente zullen aankaarten. 

Op de vraag van de heer Van Kleeff wat PBG vindt van eventueel windmolens in het bos, 

antwoordt Arjan Waaijenberg, dat dit plan inmiddels alweer van de baan is. 

 

Ben Meiling denkt dat de windmolens dan wellicht ergens anders worden geplaatst en vraagt 

of PBG navraag kan doen wat het plan is. De voorzitter meldt dat wij proberen zoveel 

mogelijk in de gaten te houden wat in het belang is van de bewoners op het gebied van 

leefbaarheid, maar ook de input vanuit de bewoners zelf is van belang: een individu heeft 

meer stemrecht dan een vereniging. Ben Meiling is het hier niet mee eens: PBG is de 
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spreekbuis van de bewoners richting de gemeente. Adri Dijkhuizen geeft als voorbeeld, dat 

ons bezwaar tegen het verdwijnen van het fietspad aan de Lage Boeschoterweg niet 

ontvankelijk is verklaard omdat wij als vereniging geen direct belanghebbende zijn. Ben 

Meiling geeft aan, dat als het nodig is de leden een email richting de gemeente kunnen sturen 

als zij geïnformeerd worden. 

 

Herma Bakker attendeert de vergadering op de Giro d’Italia die 6 mei a.s. van start gaat in 

Apeldoorn. Apeldoorn is een buurtgemeente en krijgt in die periode 1100 journalisten op 

bezoek. Met alle kernen van de gemeente Barneveld is een fietsroute ontwikkeld, genoemd 

Giro di Barneveld. Een aantal ondernemers biedt in deze periode roze producten aan om zo 

hierop mee te liften en Garderen op de kaart te zetten. 

 

Aleida Hekman vraagt of PBG betrokken is bij de situatie aan de Buurtstraat om daar het 

open karakter te behouden. De voorzitter laat weten, dat wij inderdaad naar een zitting zijn 

geweest in Barneveld. In principe zijn wij er voor het dorpsbelang en niet voor individuele 

problemen. Wel hebben wij aangegeven, dat de zichtlijnen van de Buurtstraat zover mogelijk 

in tact moeten blijven. In de vergunning zou zijn opgenomen dat dit gehandhaafd moet 

worden. 

 

Jaap van Middendorp laat weten dat de Rijverenging in 1977 is opgericht en dus dit jaar nog 

niet jubileert zoals in de Darpsproat staat vermeld. 

 

11. 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. Na de 

vergadering zal wethouder Hans van Daalen een presentatie geven over de ontwikkelingen op 

het gebied van de riolering in Garderen. 

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20.45 uur. 

 


