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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 

GARDEREN d.d. 20 maart 2017 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

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

76 mensen aanwezig inclusief het bestuur. Met kennisgeving zijn afwezig Henk van de Kolk 

en Gert Hoefakker. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2016 

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

notuliste. 

 

3. Jaarverslag 2016 

De voorzitter presenteert het jaarverslag aan de hand van een Powerpoint-presentatie: 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen heeft in 2016 elke maand een 

bestuursvergadering gehouden m.u.v. juli en augustus. 5 keer werd aansluitend vergaderd met 

het Wijkplatform; daarbij zijn Edson Brukx namens de gemeente Barneveld en Wilma 

Borren, onze gebiedsagent, aanwezig. In het Wijkplatform zijn de volgende zaken aan de orde 

geweest: 

 In het voorjaar is de gemeente gestart met de werkzaamheden van het tweede deel tussen 

de Buurtstraat en De Laak. De werkzaamheden waren voor de zomer afgerond. 

 Het voetbalveldje aan de Kruimellaan/Van de Craatslaan: Na een enquête onder de 

aanwonenden is besloten geen bankje te plaatsen. De sport- en spelkast is geplaatst en 

geopend. Er was één vrijwilliger bereid de kast eenmaal per week open te stellen voor de 

kinderen. Door andere verplichtingen is hij inmiddels gestopt en wordt de kast vanaf 

oktober helaas niet meer gebruikt. 

 Fietspad Lage Boeschoterweg: nadat ons bezwaar tegen het verdwijnen van dit fietspad 

ontvankelijk was verklaard is er wederom contact geweest met de afdeling Beheer 

Openbare Ruimte. Zij stelt voor, dat als wij het pad schoonmaken de gemeente dit pad 

weer in onderhoud zal nemen. Ook het CDA heeft aangegeven bezig te zijn met een 

generiek voorstel: extra subsidie daar waar onvoldoende budget is vanuit de gemeente. 

Wij wachten af of dit beleid wordt, want dan zou het fietspad eventueel hiervoor in 

aanmerking kunnen komen. 

 Vanuit de inwoners is een voorstel gedaan om bebording te plaatsen op de 

Putterweg/Speulderbosweg zodat vakantiegangers te voet of op de fiets komende vanuit 

de richting Putten via de Buurtstraat/Kruipad naar het centrum worden geleid. Met de 

afdeling Verkeer van de gemeente is afgesproken dat wij een voorstel zullen doen. 

 Kruising Smidstraat/Oud Milligenseweg/Garderense Molenweg: de situatie is 

onoverzichtelijk. Er is een voorstel ontvangen vanuit de afdeling Verkeer van de 

gemeente. Het voorstel wordt op dit moment uitgewerkt naar een maatvast ontwerp en op 

basis daarvan zal een budgetraming worden gemaakt. Vanuit PB worden de omwonenden 

benaderd om hun visie te inventariseren. 

 Speulderweg: In het voorjaar van 2017 zal de Speulderweg worden aangepakt. De 

bewoners hebben inmiddels een voorstel ontvangen met het verzoek hierop te reageren. 

 Ontwikkelingen riolering:  in december is er overleg geweest vanuit de gemeente met een 

onderzoeksbureau. Er volgt verdere uitwerking van het programma van eisen, vervolgens 

aanbesteding en dan aanwijzing van de aannemer. Men verwacht dat de doorlooptijd 2018 

en zelfs voor de afronding 2019 wordt. 
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Van het spreekuur is in dit jaar een paar keer gebruik gemaakt. Er kwamen twee klachten naar 

voren m.b.t. het trapveldje aan de Kruimellaan/Van de Craatslaan t.w. de grootte van de sport- 

en spelkast en de overlast van ballen in de tuin bij een aantal aanwonenden. De sport- en 

spelkast is vervolgens een kwartslag gedraaid en er is een hekwerk geplaatst om het 

voetbalgedeelte met daarover een net. 

Op het spreekuur hebben wij tweemaal een delegatie vanuit het CDA mogen ontvangen om 

de actualiteit te bespreken en dan met name m.b.t. het nieuwe dorpshuis/sporthal.  

In 2016 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 2016 op 441 leden. 9 leden 

minder dan eind 2015 i.v.m. overlijden en verhuizing. 

Op facebook en twitter blijft het aantal volgers stijgen: respectievelijk 706 en 146 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, op bijeenkomsten 

vanuit de gemeente o.a. m.b.t. het Gemeentelijk Verkeer-/vervoerplan en op de inspraakavond 

aanpassingen Hogesteeg/Koningsweg. Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij het 

jubileumconcert van T.O.G., op de jaarvergadering van de Oranjevereniging, 

dodenherdenking,  de herdenking Servische soldaten en hebben wij een bezoek gebracht aan 

de heer Van Mourik op zijn 100e verjaardag. 

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

dorpshuis/sporthal. De gemeente heeft berekend wat de kosten zouden zijn om De Koepel te 

gaan verbouwen. Dit bleek te duur te worden. Het pand van Van de Kolk was een betere 

optie, maar de huursituatie vindt de gemeente een te dure financieringsvorm voor een termijn 

van 15 jaar. De gemeente werkt nu weer aan een nieuw plan: een nieuw dorpshuis/sporthal op 

het stuk grond voor Heeja (het oorspronkelijke plan 1). 

De populariteit van de kleedjesmarkten houdt aan. Dit jaar hebben wij de verkoop van de 

kaartjes aan banden gelegd: maximaal 60 kaartjes zijn verkocht waarvan 2/3 bestemd was 

voor de jeugd en 1/3 voor volwassenen. Er is een aparte voorverkoop voor de inwoners van 

Garderen gehouden. 

Op 17 juni 2017 worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud om Garderen te 

promoten. Het initiatief komt vanuit het G.O.V. Er is een groep samengesteld, die de 

organisatie op zich zal nemen waaronder twee bestuursleden van onze vereniging. 

Vanaf 2017 zal het bestuur op de derde woensdag van de maand gaan vergaderen. Dit omdat 

de vergaderruimte niet altijd beschikbaar is op de tweede woensdag van de maand. 

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

welzijn in Garderen en omgeving. 

 

Ben Meiling vraagt of er in het kader van de aanpak riolering onderzoek wordt gedaan naar 

hoe het water bij overlast wordt afgevoerd vanaf het pompstation richting Harderwijk. Daar 

zou de afvoercapaciteit niet voldoende zijn. Dit punt is bij ons niet bekend, maar wij zullen dit 

bij de gemeente neerleggen, aldus de voorzitter. 

 

Gert-Hein Kevelam geeft informatie over wat men kan verwachten op zaterdag 17 juni. Het 

doel is om Garderen op de kaart te zetten door veel mensen naar ons dorp te halen op die dag 

onder de noemer: Garderen Slaat Door! Op deze dag staat het volgende te gebeuren: 

kleedjesmarkt, rommelmarkten, Molen tot Molenloop, horecaplein in het centrum, rondvlucht 
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helicopter, podium met diverse acts, muziek, kickbokswedstrijd/-workshop, kunstenaars uit 

Garderen, streekproducten, carvers, met een gids door Garderen, dikke bandenrace (de Rijk 

Jetten-memorial). De komende tijd wordt meer publiciteit hieraan gegeven. Er zijn nog een 

paar gidsen nodig. Deze kunnen zich bij Herma Bakker melden. 

 

4. Financieel jaarverslag 2016; begroting 2017 

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017. 

Er zijn geen bijzonderheden en geen vragen vanuit de vergadering. 

 

5. Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de penningmeester. Evelien van de 

Langemeen verlaat de kascommissie en zij wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Sandra 

Mouw zal volgend jaar met Beert van Vliet 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 2018 

De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Piet van Bentum en Stefan Zevenbergen 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. 

Ook Adri Dijkhuizen is aftredend, maar niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn 

inzet als bestuurslid en penningmeester de afgelopen 24 jaar. Het is helaas nog niet gelukt een 

opvolger te vinden. Adri zal ad interim de zaken nog even waarnemen. 

  

9. Mededelingen / Bespreken plaatselijke belangen 

Aanpassingen N310 

PBG heeft een bijeenkomst van de Provincie bijgewoond, waar naar voren werd gebracht, dat 

de N310 gerenoveerd gaat worden. Ter hoogte van het voetbalveld wordt een aanpassing 

gedaan i.v.m. veiligheid. Er wordt een z.g. druppel gerealiseerd zoals ter hoogte van Groot 

Heideborg. Ter hoogte van de Koesteeg/Solseweg en bij de Goudsbergweg wil men drempels 

plaatsen. Omdat hier nauwelijks/geen ongelukken gebeuren en de drempels juist gevaarlijke 

situaties creëren hebben wij bezwaar aangetekend. Wij wachten op reactie van de Provincie. 

Ook wil de Provincie de snelheid terug brengen naar 60 km. De verwachting is dat het 

vrachtverkeer dan zal afnemen. 

 

Putbrink 

Bij evenementen en werkzaamheden aan de pomp op de Putbrink was men afhankelijk van 

bewoners voor stroom. Onlangs is er door de gemeente een stroompunt gerealiseerd met 220 

V en 380 V krachtstroom. 

 

Woningbouw terrein De Koepel / centrum 

Vorige week stond in De Band een artikel over woningbouw in Garderen: op het terrein van 

De Koepel, op het terrein van het gebouw van Van de Kolk en op een stuk grond daar achter. 

PBG vindt het belangrijk, dat er parkeerplaatsen bij moeten komen als die bij De Koepel gaan 
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verdwijnen. Als er ideeën zijn over welke soort woningen gerealiseerd moeten worden, laat 

het weten dan zorgt PBG ervoor, dat die bij de betrokkenen terecht komen. 

Peter van Lagen vraagt of de grond om De Koepel heen er ook bij wordt opgenomen. Dit is 

bij ons niet bekend, aldus de voorzitter. Zijn vraag of er op de parkeerplaats van De Koepel 

een gedeelte kan worden ingericht voor fietsen zodat deze niet op het trottoir worden 

neergezet, antwoordt de voorzitter dat wij deze vraag zullen meenemen in een volgend 

overleg met de gemeente. 

 

Peter van den Born benadrukt nogmaals dat er goed op toe moet worden gezien, dat er 

voldoende parkeerplaatsen komen in het dorp. Hij merkt op, dat de laurierstruiken bij De 

Koepel niet worden geknipt. De voorzitter zegt dat dit inmiddels is gemeld bij de gemeente en 

zal er op toezien dat actie wordt ondernomen. 

 

10. Kennismaking nieuwe wethouder  

De nieuwe wethouder van Sport, Cultuur, Onderwijs en Milieu, mevrouw Didi Dorrestijn, is 

nog niet aanwezig. Zij zal na de vergadering nog de gelegenheid krijgen zich voor te stellen. 

 

11. Rondvraag  

Hennie van den Born vindt de houten beelden een aanwinst voor Garderen. Gert-Hein 

Kevelam laat weten, dat op 17 juni ook een demonstratie wordt gegeven door een hout-carver. 

Er komen nog 10 beelden bij de Beeldentuin; in het dorp komen er geen beelden meer bij. 

Sandra Mouw meldt, dat ook op Koningsdag een beeld zal worden gemaakt door de carver, 

t.w. Sander Boom. 

 

Sandra maakt tevens van de gelegenheid gebruik de sport- en spelkast onder de aandacht te 

brengen. Als er geen vrijwilligers zijn, die de kast t.z.t. openen, zal deze weer worden 

weggehaald. Er wordt i.s.m. Be Active nog een poging gedaan vrijwilligers te werven. 

Inmiddels zijn er een paar aanmeldingen. Sandra meldt nog dat ook spontaan gebruik van de 

kast kan worden gemaakt door alle inwoners. 

 

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. Na de 

vergadering zal Garderen Preventief i.s.m. Wilma Borren van Politie Gelderland Midden een 

presentatie geven over hun werkwijze en resultaten m.b.t. de veiligheid in Garderen.  

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21.00 uur. 

 


