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Aan:         Voorthuizen, 29 april 2016 

College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Barneveld 

Postbus 63 

3770 AB Barneveld 

Betreft: Verzoek tot verplaatsing van het huidige gemeentelijke depot aan de Roelenengweg  

(op VVOP terrein) binnen Voorthuizen en gelijktijdig uit te breiden  tot een mini 

depot voor de    inzameling  van klein afval. 

 

Geacht College, 

Op onze laatste wijkplatformvergadering Voorthuizen centrum  d.d. 22 maart jl. hebben wij 

besloten u officieel te verzoeken om het huidige gemeentelijke depot op het sportcomplex van 

VVOP aan de Roelenengweg te verplaatsen binnen Voorthuizen en tevens in te richten als 

mini depot.  

Uitgaande van het spreekwoord: “Je moet het ijzer smeden als het heet is” is het volgens onze 

inzichten nu het juiste moment om voor ons verzoek een plan te maken, omdat door de aanleg 

van de beide rondwegen  gronden vrijkomen. Een goede optie voor de vestiging van het 

nieuwe  gemeentelijke depot zou ons inziens bijvoorbeeld de huidige locatie van de 

voetbalvereniging de Kieviten  kunnen zijn. Vanwege haar gunstige   ligging t.o.v. het dorp en 

een goede bereikbaarheid. Zeker na aanleg van  de westelijke rondweg. Bovendien was  in het 

verleden het gemeentelijke depot daar ook gevestigd. Zo ook ingegeven door de door  u 

overwogen optie voor de vestiging van een Barneveldse paardensportvereniging op een 

gedeelte van het voetbalterrein. 

Mogelijk biedt de aanleg van westelijke rondweg meer opties om het huidige depot  te 

verplaatsen. 

In de  periode vooraf  gaande aan deze brief hebben wij bovenstaand verzoek ook  kenbaar 

gemaakt aan enkele afdelingen binnen het gemeentehuis.  

 

Kenmerken van de huidige situatie van het depot op het sportcomplex van VVOP: 

Het voetbalterrein van VVOP heeft de bestemming “sportvelden”. Een gemeentelijke depot is 

in strijd met deze bestemming. 

Tot op heden worden   de huidige barakken  (met de  uitstraling van een tijdelijke 
huisvesting) als schaft- / verblijfsruimten gebruikt voor uw gemeentelijke personeel en als 
stalling van voertuigen.  
Sinds een aantal  maanden  worden een aantal extra parkeerplaatsen als  een tijdelijke 
opslagplaats voor groenafval, aarde, zand,  etc. gebruikt. Begrijpelijk  maar ons inziens ook in 
strijd met het bestemmingsplan.   
De aan- / afvoer van het groenafval, aarde , zand etc.  veroorzaakt (geluids-)overlast door 
het gemeentelijke vrachtverkeer (vaak tractoren met aanhangers). De ene vrachtauto komt 
het  afval brengen, wat vervolgens door een andere weer wordt opgehaald. Al deze 
transportbewegingen passen niet in een woonwijk met  een 30 km zone en met de 
bestemming “stilte gebied”. Wat de Roelenengweg betreft is  in het verleden  het 
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wijkplatform medegedeeld dat de vele plateaus op de Roelenengweg nodig zijn om de 
bestemming”stilte gebied”  (verkeersluwheid) te  handhaven. 
Het parkeerprobleem is op de Roelenengweg op zaterdag door het voetbal toch al een 
probleem. Het effect van het voornoemde parkeerprobleem wordt versterkt door   extra 
parkeerplaatsen als opslagruimte te gebruiken. 
Een ledenaanwas voor VVOP ligt in het verschiet zeker na de realisatie o.a. van het 
woningbouw project Holzenbosch en voetbal wordt steeds populairder onder meisjes. Met 
het gevolg dat meer parkeerplaatsen benodigd zijn.   De verplaatsing van het huidige depot 
maakt deze uitbreidingen mogelijk.   
 
 
Resumerend: Het is nu de tijd om naar een toekomstbestendige plek te zoeken in  

Voorthuizen  voor de verplaatsing van het gemeentelijke depot.  Met het 
voordeel dat de overlast  voor bewoners, welke het huidige depot met zich 
meebrengt,  wordt weg genomen. Tevens biedt de verplaatsing het 
perspectief tot inrichting van een mini depot voor klein afval en als tijdelijke 
opslag van het verzamelde groenafval, grond, trottoirtegels, enz. 

  
 
Betreft: Inrichting met  verzamel mini depot voor  klein afval. 
Voorthuizen telt nu ruim 10.300 inwoners en is de inrichting van een mini verzameldepot 
voor Voorthuizen zondermeer verantwoord. Het ontbreken van een verzamel minidepot in 
Voorthuizen  is klant onvriendelijk omdat de afstand door  de Voorthuizenaren nu te groot 
wordt ondervonden om bv. chemisch afval weg te brengen naar de Otelaar te Barneveld. 
Met het gevolg dat er dus veel van dit soort en ander  afval in de grijze container verdwijnt, 
wat niet wenselijk is. Met de auto naar Otelaar is  milieu onvriendelijk vanwege het  
brandstof gebruik. Bij de aanwezigheid van een mini verzameldepot In Voorthuizen zal het 
aanbod van klein gescheiden afval groter zijn mede omdat bijvoorbeeld (oudere) bewoners 
in appartementen nu geen mogelijkheid hebben  om gescheiden afval in te leveren. Voor 
niet autobezitters vormt  Otelaar een barrière in tegenstelling met een  vestiging van een 
depot in Voorthuizen. 
De wens van een mini verzameldepot voor afval in Voorthuizen is in het verleden vaak geuit. 
Onder andere  op de algemene ledenvergaderingen  van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Ons 
verzoek wordt volledig ondersteund door het wijkplatform Hamburgerstraat  en omgeving. 
Het mini verzameldepot zou ons inziens uitgerust moeten zijn voor o.a. chemisch afval, 
textiel en   door u nog te bepalen  afvalstoffen. Het mini depot zou minstens twee dagdelen 
per week geopend moeten zijn.  
 
 
Ons verzoek leidt tot een verbetering van de leefomgeving en  wel specifiek op het gebeid 
van milieu. Wij  hopen daarom dat ons verzoek ingang bij u vindt. 
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In afwachting van uw reactie op ons verzoek, namens het wijkplatform Voorthuizen 

Centrum,  

Joep van Tilburg, secretaris    Jan de wit (lid) 

 

………………………………………….    …………………………………. 

  

 

Correspondentieadres: 

Wijkplatform Voorthuizen Centrum 

p/a. : J. van Tilburg (secretaris) 

Roelenengweg 56 

3781 BB Voorthuizen 

Tel. : 0342 – 47 26 08 

Email: j.tilburg74@upcmail.nl  

Afschrift: fracties van politieke partijen gemeente Barneveld. 

      Inge Jongeneel (coördinator wijkplatforms) 

      Wijkplatform Hamburger e.o.  

 

 


