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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 

GARDEREN d.d. 19 maart 2018 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

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

49 mensen aanwezig inclusief het bestuur. De correspondent van De Band/Barneveldse Krant 

heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden akkoord bevonden. 

 

3. Jaarverslag 2017 / Mededelingen 

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

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen heeft in 2017 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: 

 

 Fietspad Lage Boeschoterweg: er is door de gemeente toegezegd, dat het fietspad zal 

worden vernieuwd voor het voorjaar 2018. Er wordt geprobeerd ook budget te krijgen 

voor het aansluitende gedeelte op de Arnhemsekarweg. Staatsbosbeheer is in beeld 

gekomen en die heeft ook wat wensen/voorwaarden t.a.v. het te volgen tracé. Er is wel een 

voorzichtige raming gemaakt. Het eerste deel past nog wel binnen het eerdere advies aan 

het college, maar het tweede deel niet. Daarentegen is er wel een subsidiemogelijkheid in 

beeld gekomen. 

 Kruising Smidstraat/Oud Milligenseweg: de omwonenden zijn betrokken bij de 

aanpassing van de situatie. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de kruising is 

daardoor weer overzichtelijk en veiliger geworden. 

 Borden Centrum Speulderbosweg/Putterweg: er is een plan gemaakt voor de bebording: 

Putterweg (voor de kerk) linksaf richting Buurtstraat via het Kruipad naar de 

Speulderweg. De borden zullen voor het seizoen 2018 worden geplaatst. 

 Werkzaamheden riolering Speulderbosweg: in eerste instantie zou de zuivering aan de 

Putterweg worden vergroot. Er is besloten aan de achterzijde van de Speulderbosweg het 

riool te vergroten. Dit betekent, dat de Putterweg tijdens de werkzaamheden open blijft. 

Het weggetje tussen de Putterweg en Speulderbosweg, ‘Arme Dennen’, zal worden 

opgeknapt. Er is een bijeenkomst geweest met de bewoners van de Speulderbosweg over 

de herinrichting. De ‘Arme Dennen’ wordt erbij betrokken als aan- en uitrijweg vanuit het 

Speulderbos. Het plan wat er nu ligt is prima voor Garderen. Er is wel een aantal mails 

ontvangen van twee bewoners van het bungalowpark Klaverveld. Zij hebben problemen 

met de plannen omdat het volgens hen te druk zal worden op de ‘Arme Dennen’. Zij zijn 

hierover niet geïnformeerd omdat de ingang van het park aan de Putterweg is gesitueerd. 

De gemeente zal de bewoners van Klaverveld bij de informatievoorziening betrekken. 

 Parkeergelegenheid centrum Garderen: op de locatie van De Koepel zal t.z.t. woningbouw 

komen. Wat dan gaat spelen is de parkeergelegenheid. Met de gemeente is al contact 

gelegd om te zoeken naar mogelijkheden om het parkeren op de locatie van De Koepel te 

faciliteren. Dit wordt verder uitgewerkt waarna de financiën van deze locatie in kaart 

worden gebracht. De invulling van deze locatie, samen met de wensen vanuit de 

omgeving en het financiële resultaat zullen aan de stuurgroep Inbreidingslocaties worden 
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voorgelegd. De situatie is ook aangekaart bij Pro 98; GOV en Van de Kolk zijn ook op de 

hoogte. 

 Aanpassingen N310: Medio 2018 zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd: De 

huidige functie en inrichting van de N310 (Hogesteeg) tussen de N344 (Apeldoornseweg) 

en de zuidelijke komgrens Garderen blijft gehandhaafd (GOW Sober met 80 km/uur); de 

aansluiting naar het voetbalveld wordt geaccentueerd door het aanleggen van verhoogde 

middengeleiders en een (brom-)fietsoversteek. In de kom (oostzijde) is een 

onoverzichtelijke S-bocht (tussen km 78,7 en 79,0). Hier worden bochtschilden geplaatst 

om de automobilisten te attenderen op scherpe bochten die met gepaste snelheid moeten 

worden genomen; rood asfalt wordt aangebracht (inclusief haaientanden/stopstrepen en 

blokmarkering) op parallelle oversteken. Om te kijken of doorgaand (vracht)verkeer 

gebruik gaat maken van een andere route dan door Garderen wordt de bewegwijzering 

aangepast. 

 Sport- en spelkast: er zijn inmiddels een aantal vrouwen actief om de kast open te doen in 

het seizoen. 

 

Op het spreekuur hebben wij de redactieleden van de Darpsproat mogen ontvangen. Het 

dorpsblad wordt naar verluid veelvuldig gelezen. Aan het verzoek van de redactie om vanuit 

het bestuur meer input te leveren is inmiddels gehoor gegeven. De redactie krijgt ook 

regelmatig de vraag of men (buiten Garderen) zich kan abonneren op de Darpsproat. Dit kan 

door lid te worden van onze vereniging. 

Het spreekuur is ook bezocht door afgevaardigden van de SGP en Pro98 om de actuele 

onderwerpen op gebied van verkeer, woningbouw, parkeergelegenheid en recreatie/toerisme 

te bespreken.  

Sander de Graaf (verkeerskundige bij de gemeente) heeft ons tijdens het spreekuur een 

toelichting gegeven op het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). De 

(knel)punten die worden genoemd en besproken zijn: 

- Beperking vrachtverkeer/alleen bestemmingsverkeer; 

- Uitbreiding en vasthouden aan reeds bestaande fietspaden; 

- Openbaar vervoer; 

- Veiligheid voor fietsers en wandelaars; 

- Beperking verkeer over de N310 

- Parkeerplaatsen 

- Doorstroming (met name na de wijziging van de voorrangssituatie) 

- Sluipverkeer Mazenhofstraat 

- Gedeelten Putterweg, Speulderweg en Oud Milligenseweg naar 30 km. 

 

In 2017 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 2017 op 445 leden; 4 leden 

meer dan eind 2016. Op facebook en twitter blijft het aantal volgers stijgen: respectievelijk 

784 en 172 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 
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vanuit de gemeente o.a. m.b.t. de wijkplatforms, glasvezel en riolering/werkzaamheden 

Speulderbosweg.   

Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij o.a. de bestuursvergadering Kruimelstaete, 

Kroontjesdag, dodenherdenking en opening zandsculpturen. 

 

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

dorpshuis/sporthal. In het najaar hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden met de 

toekomstige gebruikers van het dorpshuis. De wensen en behoeften zijn geïnventariseerd en 

dit heeft geleid tot een eerste ontwerp. Dit ontwerp zal aan de inwoners van Garderen worden 

gepresenteerd op een nog nader te bepalen moment begin januari 2018. 

Bij de gemeente is het verzoek neergelegd voor de aanleg van tennisbanen bij het nieuwe 

dorpshuis. Helaas was dit op de voorziene locatie niet in te passen. Vervolgens is de manager 

van Groot Heideborgh en het Speulderbos benaderd en deze staat positief tegenover het 

gebruik van hun tennisbanen. Er wordt nu bekeken of met behulp van een app mensen 

gemotiveerd kunnen worden zodat in clubverband getennist kan worden. 

 

Glasvezel: er kan gestart worden met de aanleg van een glasvezelnetwerk als 50% van de 

bewoners een glasvezelabonnement afsluit. Een flinke uitdaging, waarbij de hulp en het 

enthousiasme van inwoners, betrokkenen en lokale verkopers uit de regio zelf hard nodig is. 

Glasvezel Buitenaf heeft onze hulp gevraagd bij het werven van ambassadeurs voor glasvezel 

in het buitengebied van Garderen. Op 20 december heeft een info-avond plaats gevonden voor 

ambassadeurs. Begin 2018 start een glasvezelcampagne in Vallei en Veluwe Midden. 

 

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

welzijn in Garderen en omgeving. 

 

Nellie Oudendorp merkt op, dat er zwarte paaltjes zijn geplaatst in de bocht op de kruising 

Smidstraat/Oud Milligenseweg/Meervelderweg. Ze informeert of het niet beter is stootranden 

van beton te plaatsen omdat de paaltjes omver worden gereden. De voorzitter zegt toe dit punt 

op te nemen met de gemeente. 

 

Op 4 april a.s. wordt het seizoen van de sport- en spelkast geopend. Sandra Mouw laat weten, 

dat jong en oud van harte welkom is vanaf 14.00 uur om te komen kijken. Voor een hapje en 

een drankje wordt gezorgd. Ook vrijwilligers, die zo nu en dan de kast willen openen zijn van 

harte uitgenodigd om zich aan te melden. 

Voor het nieuwe dorpshuis is men bezig met het verkrijgen van vergunningen voor wijziging 

van het bestemmingsplan. Het animo van gebruikers is goed, maar hoe meer gebruikers hoe 

goedkoper het wordt. De verwachting is, dat na de zomer wordt gestart met de 

werkzaamheden. 

Vorige week is een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Garderen aanwezig geweest 

bij een verkiezingsdebat in Kootwijkerbroek. Wij hebben een stelling aangeleverd m.b.t. de 

verkeersproblematiek in Garderen. Garderen is tijdens het debat ook een aantal keren 

genoemd als voorbeeld. Ook in de brochures van diverse partijen staat zwart op wit wat voor 

Garderen zal worden gedaan. Op de verkiezingslijsten staan ook een 9-tal Garderenen. Twee 

heren die verkiesbaar zijn zijn ook aanwezig, t.w. Gert-Hein Kevelam van Lokaal Belang en 

Marcel Godschalk van Pro’98. Zij krijgen beiden kort de gelegenheid zich voor te stellen en 

te laten weten waar ze voor staan. Het zou goed voor Garderen zijn als er minstens een 

Gardereen in de gemeenteraad komt. 
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4. Financieel jaarverslag 2017; begroting 2018 

Adri Dijkhuizen is na zijn aftreden tijdens de ledenvergadering van vorig jaar nog even 

aangebleven als penningmeester. Na de zomer heeft hij de functie overgedragen aan Arjan 

Waaijenberg, die voorlopig de werkzaamheden als Penningmeester a.i. zal overnemen tot de 

vacature is ingevuld. Wij blijven op zoek naar een penningmeester. Arjan geeft een uitleg bij 

de nieuwe opzet van het financieel jaarverslag en begroting.  

De post voor vergaderingen is wat hoger omdat in 2017 ook facturen voor de tweede helft van 

2016 zijn betaald. In de begroting is een extra bedrag van € 1.000,00 opgenomen voor het 

vernieuwen van de website. Tips en/of vrijwilligers zijn van harte welkom! 

5. Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

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

verlaat de kascommissie. Hij is niet aanwezig, maar hij wordt bedankt voor zijn bijdrage. 

Marcel Godschalk zal volgend jaar met Sandra Mouw 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 2019 

De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Arjan Waaijenberg 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. 

 

9. Toelichting aanleg en ontwikkelingen glasvezel 

Arjan Waaijenberg geeft een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van glasvezel. 

Glasvezel wordt op dit moment alleen aangeboden voor woningen in het buitengebied: daar 

waar geen coax beschikbaar is. De kern van Garderen ontvangt voldoende diensten via de 

coax-kabel (Ziggo): voorlopig komt er geen glasvezel waar coax ligt. 

KPN claimt snel internet te leveren in het buitengebied, maar niets is minder waar. Glasvezel 

Buitenaf is de partij, die glasvezel gaat aanleggen. Deze biedt: een ruime keuze voor diensten, 

snelle verbinding, geen last meer van storingen bij slecht weer en klaar voor de toekomst: 

want een breedbandverbinding zal straks een bepalende factor zijn bij de aankoop van een 

woning. Adressen die in aanmerking komen hebben wellicht al bericht gehad. Aanmelden kan 

via de website: www.glasvezelbuitenaf.nl. De kosten zijn € 12,50 per maand of een eenmalige 

afkoop van € 1.600,00. Aanmelden vóór 3 april; 50% moet meedoen. Bij 49% gaat het niet 

door. Gaat de aanleg door en wil men zich alsnog aanmelden: dat kan, maar de kosten zijn 

dan aanzienlijk hoger dan bij aanmelding voor 3 april. 

 

Op dit moment staat de teller op 18%. Op de site is ook te zien welke adressen in aanmerking 

komen. Heeft men vragen en is het antwoord niet te vinden op de site, dan kan er ook via de 

mail van Plaatselijk Belang contact worden gezocht. 

 

10. Rondvraag  

Joop Heimgartner vraagt of het dorpshuis een succes gaat worden m.b.t. het gebruik. Op dit 

moment hebben verschillende gebruikers zich al aangemeld, o.a. de Bijdehandjes, TOG, 

volleybal, een begrafenisondernemer, maar ook de school gaat gebruik maken van de 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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sportzaal. Ook zal het dorpshuis naast vergaderingen een ontmoetingsplek worden voor de 

inwoners. De gemeente is aan het onderzoeken of het beheer van het gebouw door 

vrijwilligers zal worden gedaan of dat er een beheerder wordt aangesteld. 

 

Peter van Lagen informeert naar het fietsenbeleid i.v.m. de fietsen die rondom de IJstijd 

overal worden neergezet. Er is geen beleid, maar dit is een lastig punt. Er moet ruimte voor 

gecreëerd worden en dit zal worden opgelost als men gaat starten met de herinrichting van het 

terrein van De Koepel. Dit punt staat ook in het verkiezingsprogramma. Sandra Mouw vraagt 

naar de mogelijkheid om een paar parkeervakken te gebruiken voor fietsenstalling. De 

voorzitter zegt toe dit te bespreken in het wijkplatform met de gemeente. 

 

Dick Kevelam merkt op, dat al een flink aantal jaren geleden plannen waren om het 

vrachtverkeer door Garderen te verminderen. Hij vraagt wat de oorzaak is, waarom dit niet uit 

te voeren is. De voorzitter legt uit, dat het provinciale wegen zijn. De gemeente ziet het 

probleem ook, maar de Provincie is daarbij nodig. Wij hebben er vertrouwen in, dat het 

opgelost gaat worden, maar het heeft tijd nodig. In navigatiesystemen zullen routes ook 

moeten worden aangepast. Dit heeft ook onze aandacht. 

 

Nellie Oudendorp meldt, dat campinggasten vanuit de richting Uddel naar camping De 

Reebok worden genavigeerd via de Koesteeg. Deze weg is in slechte staat en te smal voor 

caravans. Haar vraag is of daar borden ‘alleen bestemmingsverkeer’ kunnen worden geplaatst. 

De voorzitter laat weten, dat Plaatselijk Belang er is voor de gemeenschap en in principe niet 

voor de problemen van individuen, maar we zullen deze vraag neerleggen bij onze 

contactpersoon bij de gemeente. 

 

Gert-Hein maakt van de gelegenheid gebruik de tweede editie van Garderen Slaat Door onder 

de aandacht te brengen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 juni: er is kunst, cultuur, 

muziek, sport, vliegen boven Garderen en nog veel meer. Het wordt wat groter opgezet dan 

vorig jaar met twee podia en alle soorten muziek van klassiek tot hiphop komt voorbij. 

 

11. Sluiting vergadering 

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

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

aan de vergadering zal er een presentatie worden gegeven door Frits van Drie, Projectleider 

Ruimtelijke Ordening, en Mimi Stevens, Adviseur Wonen, beiden werkzaam bij de gemeente 

Barneveld, over de woningbouw in Garderen.  

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21.15 uur. 

 


