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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 

GARDEREN d.d. 18 maart 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.04 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 

152 mensen aanwezig (zowel ALV als de Visie bijeenkomst) inclusief het bestuur. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2018 

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

 

3. Jaarverslag 2018 / Mededelingen 

De voorzitter presenteert het jaarverslag aan de hand van een PowerPointpresentatie: 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Garderen heeft in 2018 elke maand een 

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

het Wijkplatform. Tot april dit jaar is daarbij Edson Brukx namens de gemeente Barneveld 

aanwezig geweest. Inge Jongeneel heeft tijdelijk de rol van wijkplatformcoördinator 

overgenomen totdat er een goede opvolging is geregeld. Verder is Wilma Borren, onze 

gebiedsagent, regelmatig aanwezig. In het Wijkplatform zijn o.a. de volgende zaken aan de 

orde geweest: 

 

- Fietspad Lage Boeschoterweg: Het fietspad is ook dit jaar nog niet vernieuwd. Er is een 

‘natuurtoets’ uitgevoerd door een adviesbureau. Dat was nodig omdat het fietspad in de 

Natura2000 zone ligt. Uit de toets komt dat er knelpunten t.a.v. de Wet natuurbescherming 

zijn. Er is mogelijk een populatie van een beschermde diersoort aanwezig waardoor aanleg 

van een betonnen fietspad wellicht niet mag van de Provincie. Daarnaast wordt aangegeven 

dat het verbreden van het fietspad niet zonder meer mag omdat het fietspad door een 

beschermde habitat loopt (Eiken-beukenbos met hulst). De gemeente gaat in nader overleg 

met het adviesbureau en Provincie om toestemming te krijgen voor onze plannen. De laatste 

stand van zaken is, dat er geen betonnen fietspad komt, maar dat het fietspad wel verhard zal 

worden; hopelijk nog voor het aankomend fietsseizoen. 

- Borden centrum op Speulderbosweg/Putterweg: in april zijn de borden geplaatst met het doel 

de vakantiegangers komende vanuit richting Putten via de Buurtstraat/Kruipad naar het 

centrum te leiden. 

- Werkzaamheden riolering Speulderbosweg: de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er 

is een inloopavond gehouden voor de bewoners van de Speulderbosweg op 29 november. 

D.m.v. een wekelijkse nieuwsbrief worden we op de hoogte gehouden van de 

werkzaamheden. 

- Parkeergelegenheid centrum: vanuit het GOV is het verzoek gekomen maatregelen te 

nemen tegen het parkeren op het trottoir tegenover het Lagerhuys. Door de gemeente wordt 

dit gedoogd zodat niet op de weg wordt geparkeerd. Eerst zullen extra parkeerplekken 

gecreëerd moeten worden in het centrum van Garderen. 

- N310: de werkzaamheden zijn medio dit jaar uitgevoerd. Er is o.a. een verkeersdruppel ter 

hoogte van het voetbalveld geplaatst en de rotonde bij restaurant Zondag is aangepast. 

- De vragen uit de ledenvergadering van vorig jaar zijn behandeld: 

 

1. Op de hoek van de kruising tegenover Camposing zijn paaltjes geplaatst; daar 

wordt regelmatig tegen aan gereden. Vraag is of witte duikers/betonblokken 

geplaatst kunnen worden. 
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Er is bij de stratemaker nagevraagd hoe zijn ervaring hiermee is. Hij liet weten, 

dat de drie palen in het noordelijk halve rondje (uitstulping) niet worden 

aangereden, maar juist wel de paal daar tegenover aan de zuidzijde (vanaf de Oud 

Milligenseweg richting Meervelderweg) ter bescherming van de verkeerspaal. 

Deze paal heeft hij bij de laatste keer vervangen en hij heeft de kunststof paal een 

stukje naar “achteren” kunnen zetten, waarbij het aanrijden minder snel 

voorkomt. Het plaatsen van een schampblok is nog niet nodig. 

2. In het seizoen is het nogal druk met fietsers tegenover de IJstijd. Is het mogelijk 

een paar parkeervakken bij de ingang van De Koepel in te richten voor het plaatsen 

van fietsers. 

Wij hebben voorgesteld 3 parkeervakken op te heffen en deze te gebruiken voor het 

plaatsen van fietsen. Wij wachten nog op een reactie wanneer e.e.a. uitgevoerd 

gaat worden. 

3. Campinggasten van De Reebok worden vanuit richting Uddel via de Koesteeg 

geleid. Gevraagd werd of daar een bord Bestemmingsverkeer kan worden 

geplaatst. 

Het plaatsen van een bord Bestemmingsverkeer zal geen effect hebben en is ook 

niet te handhaven. 

De Koesteeg is trouwens slecht begaanbaar. Het bestuur zal hier melding van maken bij de 

gemeente met het verzoek de weg op te knappen. 

 

Vanuit de inwoners van Garderen is dit jaar van het spreekuur geen gebruik gemaakt. Op het 

spreekuur hebben wij dit jaar regelmatig leden van politieke partijen mogen ontvangen zoals 

Pro’98, CDA, CU en SGP. Wij hebben met hen de aandachtsgebieden besproken van 

Garderen zoals het parkeerprobleem, de verkeerssituatie, het nieuwe dorpshuis en de 

dorpsomgevingsvisie. 

 

Om tot een gedegen aanpak te komen, die ook zorg draagt voor een concrete invulling, gaan 

we als Garderenen samen met de gemeente en provincie aan de slag om tot een Dorps- en 

Omgevingsvisie te komen. Dit betreft onder andere een woonvisie 2018 - 2022 met een 

doorkijk naar 2025. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld 

- Passende en betaalbare kwaliteit van het wonen. 

- We moeten ook goed kijken naar de dorpsranden. Welke mogelijkheden liggen hier? 

- We willen op uitgekiende plekken een nieuw programma voor wonen, natuur, etc. 

- Goede beoordeling en benutten van het omliggende landschap. 

- Er zal een analyse gemaakt worden voor een toekomstige ruimtelijke structuur. 

- Andere belangrijke focus- of aandachtspunten zijn natuurlijk ook: 

- Voorzieningen en ondernemen 

- Sport, cultuur en vrije tijd 

- Veiligheid, verkeer en parkeren 

- Natuur, landschap en milieu 

In 2018 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. 

 

Het ledenaantal van Plaatselijk Belang stond per 31 december 2018 op 437 leden; 8 leden 

minder dan eind 2017; voornamelijk door overlijden en verhuizen. 

Op facebook en twitter blijft het aantal volgers stijgen: respectievelijk 809 en 192 volgers. 
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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. de verkiezingen, windenergie, rioolaanpassingen 

Speulderbosweg. Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij een aantal openingen en de 

uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Gerard Bronkhorst. 

 

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

dorpshuis/sporthal. In maart zal de bouw van start gaan. Het duurde allemaal langer dan 

verwacht, maar om het wat zichtbaarder te maken zal er op 9 mei op de locatie vanaf 16.00 uur 

een feestelijk moment zijn voor alle Garderenen, toekomstige gebruikers en andere 

geïnteresseerden. Wij hebben er vertrouwen in dat we straks over een prachtige 

ontmoetingsplek beschikken met meerdere ruimtes die op verschillende manieren te gebruiken 

zijn. 

 

De kleedjesmarkt is ook dit jaar weer door ons bestuur georganiseerd. De belangstelling is 

echter wel iets teruggelopen in vergelijking met het jaar daarvoor, maar wij zullen in 2019 

wederom de kleedjesmarkt organiseren. 

 

Mededelingen: 

- Glasvezel: tezamen met Nijkerk, Putten en een gedeelte van Uddel/Apeldoorn/Voorthuizen 

zal glasvezel gerealiseerd worden in het buitengebied. 

- De opgang naar het grindpad naast het grasveld aan de Mazenhofstraat is aangepast om dit 

toegankelijker te maken voor rolstoelen. 

- Er wordt een laadpaal geplaatst voor elektrische auto’s; er is nog geen bevestiging, maar de 

locatie wordt hoogstwaarschijnlijk bij de toren aan de Mazenhofstraat. 

- Tennis: op dit moment ligt het ledenaantal rond de 25. Er is inmiddels ook schooltennis 

gerealiseerd in De Koepel. Van daaruit heeft een aantal leerlingen zich opgegeven voor 

tennisles. Ook wordt er gewerkt aan een speciaal programma voor ouderen. 

- Bomenkap: de bomenkap achter de Paleisweg bleek een eenmansactie van een stafofficier 

uit Harderwijk. Mensen van defensie en politie schijnen daar ook te crossen. Aankomende 

week komt er een majoor naar Garderen om de situatie te bespreken. Veel Garderenen 

hebben al het een en ander opgeruimd.  

 

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

welzijn in Garderen en omgeving. 

 

4. Financieel jaarverslag 2018; begroting 2019 

Het saldo van 2018 is geëindigd op € 1.238,00 verlies. Dit is nog niet eerder voorgekomen. 

Arjan Waaijenberg licht toe, dat vorig jaar geen acceptgirokaarten zijn verstuurd, maar dat in 

de uitnodiging voor de jaarvergadering het betalingsverzoek is opgenomen. Na het versturen 

van betalingsherinneringen is inmiddels al € 1.000,00 van de achterstallige contributie 

ontvangen. Opvallend zijn ook de secretariaatskosten: door hardware-problemen moest een 

nieuwe laptop worden aangeschaft. 

De kosten voor 2019 liggen in lijn met die van 2018. Vorig jaar is een vernieuwing van de 

website begroot, maar dit is niet gebeurd. Inmiddels is een en ander opgetuigd om de restyling 

in 2019 wel te realiseren. 
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5. Verslag kascommissie,  - benoeming nieuw kascommissielid 

De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de penningmeester. Marcel Godschalk 

laat namens de kascommissie weten, dat alles keurig is toegelicht en alle bonnen zijn 

bekeken. Hij geeft het advies aan de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. 

Sandra Mouw wordt bedankt voor haar bijdrage en Gert de Bruin meldt zich aan als nieuw 

kascommissielid. 

 

6. Décharge verlenen aan de penningmeester 
De vergadering verleent conform het advies van de kascommissie décharge aan de 

penningmeester. 

 

7. Vaststellen contributie 2020 

De contributie blijft gehandhaafd op minimaal € 6,00. 

 

8. Bestuursverkiezing 

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

Krevel stelt zichzelf herkiesbaar; Hetty Bronkhorst is aftredend. De voorzitter stelt twee nieuwe 

bestuursleden voor: er was nog een vacature en hiervoor is Richard Huisman aangetrokken. Als 

secretaris wordt Wilko Poeste voorgesteld. 

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 wordt de voorzitter herkozen en de 

nieuwe bestuursleden aangenomen.  

 

9. Rondvraag  

Peter van den Born merkt op, dat de kruising bij Smidstraat/Oud Milligenseweg/Meervelder- 

weg z.i. niet veiliger is geworden na de aanpassingen: op een haar na kon hij een ongeluk 

voorkomen. Ook de kruising Speulderbosweg/Putterweg is een gevaarlijk punt: het is niet 

duidelijk dat dit een voorrangskruising is. Wellicht kan het voorrangsbord verplaatst worden 

zodat dit voor bestuurders duidelijker is. De voorzitter zegt toe dit met de gemeente op te 

nemen. 

 

Anita Aarsen meldt, dat in de Bosstraat bij activiteiten op school auto’s worden geparkeerd op 

de plekken van de bewoners en vraagt of hier een oplossing voor is. De voorzitter zal dit kenbaar 

maken bij de gemeente. 

 

Joop Heimgartner verwijst naar de telling van het vrachtverkeer, die onlangs is gehouden. Er 

zijn 471 vrachtwagens geteld op een dag, maar misschien is het reëler om meer dagen te gaan 

tellen. Gert-Hein Kevelam laat weten dat de telling klopt; hij heeft er zelf aan deelgenomen 

vanuit Lokaal Belang. Er komt sowieso nog een tweede dag. De voorzitter meldt, dat er 

binnenkort een onderzoek wordt gedaan door een externe partij, die door de gemeente wordt 

ingehuurd om het vrachtverkeer in kaart te brengen dat door Garderen komt. Er worden 

camera’s geplaatst bij alle wegen (Hogesteeg-Koningsweg-Putterweg-Speulderweg). Via de 

kentekens is dan ook te traceren waar het verkeer vandaan komt. 

 

Wim Schuiteman verwijst naar de parkeerproblematiek. De voorzitter laat weten, dat er bij De 

Koepel straks ruimte vrijkomt. Er wordt gezocht naar oplossingen, maar in principe is er nog 

wel ruimte. Er wordt op dit moment gewerkt aan een bewegwijzering om automobilisten daar 

naartoe te leiden. 
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Ben Meiling vraagt in het kader van de exploitatie van het nieuwe dorpshuis of al bekend is hoe 

dit vorm gaat krijgen. De voorzitter laat weten, dat twee jaar geleden is afgesproken dat het 

dorpshuis er komt, maar dat dit ook een fors bedrag aan exploitatiekosten met zich meebrengt. 

Plaatselijk Belang heeft toen aangegeven, dat wij dit in Garderen niet zullen kunnen genereren. 

De Raad is hiermee akkoord gegaan. We zijn wel op zoek naar zoveel mogelijk activiteiten, die 

geld opbrengen, maar helemaal sluitend zullen wij dit niet krijgen.  

 

10. Sluiting vergadering 

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

zijn medebestuursleden te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Aansluitend aan de 

vergadering zal er door wethouder André van de Burgwal en Heidy Smit, Projectleider 

Omgevingsvisie gemeente Barneveld een toelichting worden gegeven op de start van de dorps-

omgevingsvisie Garderen. 

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20.56 uur. 

 


