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Onder dit wijkplatform vallen de volgende straten: 

Apeldoornsestraat( tot verkeerslichten), Bakkersweg (gedeelte tussen de 

Koninginnelaan en de Apeldoornsestraat), Van den Berglaan (gedeelte 

tussen de Beatrixlaan en de Hoofdstraat), Duizendblad, Frans van 

Mierishof, Gerard Doustraat (gedeelte tussen Rembrandtstraat en de 

Kerkstraat), Heermoes, Hondsdraf, Hoofdstraat (gedeelte tussen de Punt 

en de Apeldoornsestraat), Hoornbloem, Jan Steenstraat (gedeelte tussen 

Rembrandtstraat en de Kerkstraat), Kerkstraat, Knoopkruid, 

Koninginnelaan, Roelenengweg, Schoolstraat, Smidsplein, Speenkruid, 

Sportparkstraat, Ten Bokkel-Huininkhof, Vlasbekje, en de 

Wheemstraat.   

 

 

 

 

 

Doel van het Wijkplatform: 

 veiligheid in en om de wijk  

 uw woonplezier continueren 

 problemen helpen oplossen 

 

U kunt dus stellen dat binnen dit wijkplatform, uw woonwijk 

(Voorthuizen Centrum en Blankensgoed) en u als bewoner en/of 

ondernemer Centraal staan. 

 

(Centraal staan volgens Van Dale: het middelpunt vormen, op de 

eerste plaats komen, alle aandacht krijgen) 
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Leden wijkplatform: 

Hieronder vindt u de namen en telefoonnummers van alle personen die 

zitting hebben in het Wijkplatform. 
 

LEDEN BEWONERS 

 Voorzitter ?   

Joep van Tilburg secretaris Roelenengweg 56 472608 

    

Jan de Wit Nieuwsbrief / 

Website Sportparkstraat 11 471480 

Chris van Beek  Kievitsstraat 8 472474 

Jan Boersma  Koninginnelaan 40 474629 

Ab van Beek  Hoofdstraat 155
U 

471435 

  
 

 

    

    

  
 

 

    

CONTACTPERSONEN / MELDINGEN 

Inge Jongeneel Beleidsmedewerker integrale      

veiligheid gemeente Barneveld 

Tevens contactpersoon voor het 

wijkplatform voor alle afdelingen 

binnen het gemeentehuis. Aanwezig op 

dinsdag en donderdag. 

14 0342 

Henk Vonder 
Gebiedsagent..                                      

E.: henk.vonder@politie.nl 

0900-

8844 

Klachten: zoals losse 

stoeptegel, 

(water)overlast, 

hondenpoep, enz. 

Gemeentehuis E.: KCC@barneveld.nl 

of tel.: 

14 0342 

 
Buurtbemiddeling Barneveld 06-10 67 06 76 

mailto:KCC@barneveld.nl
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WEBSITE  

WIJKPLATFORM VOORTHUIZEN CENTRUM 
 

 

 

 

 

 

http://voorthuizencentrum.wijkplatformbarneveld.nl/ 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

  
 

 

  
 

 

    

    

  
 

 

    

   

   

   

   

   

   

http://voorthuizencentrum.wijkplatformbarneveld.nl/
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Wijkplatform Voorthuizen Centrum 

 

Het oprichten van wijkplatforms was een initiatief van de gemeente 

Barneveld. Het doel is om als bewoners samen met vertegenwoordigers 

van de gemeente, de politie en de woningstichting problemen en 

klachten binnen de wijken op te lossen. Of met andere woorden: De 

wijkplatforms zijn de oren en ogen van het “gemeentehuis”. 

Het wijkplatform omvat het centrum en de wijk Blankensgoed. Binnen 

het wijkplatform vindt veel onderling overleg en uitwisseling van 

informatie plaats via e–mailen. Via de gemeentelijke 

vertegenwoordigers heeft het wijkplatform een goed 

communicatiekanaal binnen het gemeentehuis 

 

Het wijkplatform vergadert 2 x per jaar en wel op dinsdagavond in het 

Trefpunt. Aanvang 20.00 uur. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk 

voor de bewoners van beide wijken. De gasten zijn vrij om aan de 

discussies met de leden deel te nemen en kunnen tijdens de rondvraag 

vragen stellen en voorstellen doen. De data van vergaderingen worden 

op de website van het wijkplatform en op de gemeentepagina van de 

donderdagkrant vooraf gaande aan dag van de vergadering vermeld. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdagavond  

d.d. 31 oktober  2017.  Aanvang 20.00 uur in `t Trefpunt. 

 

In de periode tussen twee vergaderingen kunnen de bewoners van beide 

wijken per e-mail, telefonisch of mondeling voor vragen, voorstellen of 

problemen contact opnemen met een van de leden van het wijkplatform, 

zoals vermeld in het navolgende overzicht. 
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CONTACTPERSOON VOOR: 

Straat / plein: 
Wijkplatform-

lid / adres: 
Tel. / E-mail: 

Hoofdstraat (gedeelte 

vanaf  Molenweg tot                           

de Punt)  

Chris van Beek 

Kievitsstraat 8 

47 24 74 

Ter Bokkel Hunnikhof 
 

c.vanbeek@vanbeek-
mode.nl 

Apeldoornsestraat  (Vanaf 

verkeerslichten tot de  

Molenweg), 

Sportparkstraat, 

Wheemstraat, Gerard 

Doustraat en Frans van 

Mierishof 

Jan de Wit       

Sportparkstraat 

11  

47 14 80             

 

j.de.wit-

7cx@kpnplanet.nl 

Van den Berglaan   

(gedeelte tussen  de 

Hoofdstraat en                                           

de Beatrixlaan) 

Jan Boersma 

Koninginnelaan 

40 

47 46 29 

 

janenwietskeboersma

@hotmail.com 

Smidsplein  en 

Bunckmanplein 

 

 

Bakkersweg (gedeelte 

tussen Apeldoornse-  

straat en de  Koninginne- 

laan)   

Jan Boersma 

Koninginnelaan 

40 

47 46 29 

janenwietskeboersma

@hotmail.com 

 
  

Roelenengweg, 

Schoolstraat, Kerkstraat, 

Jan Steenstraat en 

Blankensgoed 

Joep van 

Tilburg 

Roelenengweg 

56 

47 26 08 

 

j.tilburg74@upcmail.nl 
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Notulen vergadering  d.d.  4  april  2017. 

 
Aanwezig; Inge Jongeneel, Joep van Tilburg, Jan de Wit, Chris van 

Beek, Albert van Beek, Jan Boersma, Aat Barendregt (Pro98), Piet van 

der Bunt (SGP). 

Bewoners; De heren B. Veenhuizen, Besselsen en Blijdestein. 

Afwezig; De heer Peter Spruit (CU)  met kennisgeving. 

 

1. Opening; 

 

Inge Jongeneel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda; 

 

a. Mededelingen secretaris; 

    De samenwerking die het wijkplatform Voorthuizen -  centrum met 

het Plaatselijk Belang   was aangegaan, is helaas op aandrang van het 

Plaatselijk Belang beëindigd. 

b. Inge heeft geen mededelingen. 

  

3. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2016; 
  

    De notulen worden na een tekstuele aanpassing goedgekeurd. 

 

4. In- en uitgaande stukken; 
   

    Geen andere stukken dan die op de vergadering worden behandeld. 

 

5. Communicatie; 
 

a. Acties; 

    De nieuwe bewoners op het hofje aan de Apeldoornsestraat 21 

gewezen op het bestaan van   het wijkplatform en uitgenodigd voor de 

vergadering. 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 8 van 38 

b. Plannen en activiteiten; 

    Met het Wpf - oost het vervolg bespreken over de enquête Rotonde 

de Punt.  

    Inge vestigt nog eens de aandacht op de “Training oplossingsgericht 

denken” deze is    ingeplant op 22 mei van 19.30 tot 22.00 uur op het 

gemeentehuis. 

    

6. Veiligheid en verkeer;  
  

a. Meldingen en cijfers van de politie; 

   -Nieuwe verlichting in de versstraat naast de AH is inmiddels 

aangelegd. 

   -Het snelfietspad heeft vertraging opgelopen wegens het indienen van 

bezwaren in  Barneveld. 

   -Aanvraag voor een uitrijdspiegel bij de uitrit van de nieuwe 

seniorenwoningen aan de    Apeldoornsestraat nummers 21 t/m 25 loopt 

niet lekker, de heer Veenhuizen geeft een   toelichting.  Tevens geeft hij 

aan dat de plaatsaanduiding van de huisnummers aan de verkeerde kant 

van de weg staan.  

      Inge pakt dit op en koppelt dit rechtstreeks terug met de   

      heer Veenhuizen. De collega Cor Goorts is inmiddels op locatie 

geweest en in gesprek   geweest met de heer Veenhuizen om z.s.m. de 

spiegel en de huisnummering te regelen. 

  

     -Witte markeringen op de verkeersremmers Bakkersweg zijn nog 

niet gerealiseerd, Inge   pakt dit op.  

      Inmiddels opgepakt. Collega Wilco de Boer heeft ook 

terugkoppeling gegeven  dat in mei de markering wordt mee genomen. 

     -Inge verstrekt de cijfers van de politie voor plaatsing op de website 

en de nieuwsbrief.  

 

 b. Plannen en activiteiten; 

    -De verkeersborden op de Hoofdstraat zijn nog niet verplaatst, het 

Wpf kan zich vinden in   de oplossing door de afd. verkeer 
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aangedragen. Inge heeft inmiddels aan V&I doorgegeven  om 

voorgestelde oplossing z.s.m. uit te voeren. 

    -Er zijn nu 135 whatsapp groepen, een lijst wordt verstrekt. Als het 

nodig is worden er   borden geplaatst.  

     

c. Acties; Geen. 

 

7. Openbare ruimte (BOR); 
 

a. Joep geeft aan dat in zijn ogen de procedure van de gemeente t.a.v. 

het opslagdepot aan de  Roelenengweg  niet goed gevolgd is en geeft 

uitleg daarover. Hij heeft hierover de     wethouder Didi Dorrestijn een 

mail geschreven met zijn bevindingen en een onderhoud  aangevraagd. 

De wethouder heeft hierop gereageerd middels een brief van het hoofd 

van   BOR de heer C. Vogel, deze geeft aan een nieuwe procedure te 

starten middels een  afwijkingsbesluit.  

b. De aanvraag voor 2 zitbanken rond de moeraseik op het 

Bunckmanplein, die naar het er  uitzag na een aantal malen overleg met 

elkaar een positieve uitkomst zou geven, wordt   mogelijk vertraagd 

door financiële perikelen. De OVV, het Wpf Voorthuizen centrum en 

het PB waren allen  erg enthousiast en zijn van mening dat deze 

gefinancierd kan worden vanuit het Wijkbudget. In een mail die het 

Wpf heeft ontvangen wordt een financiële bijdrage   gevraagd door de 

gemeente, dit is niet mogelijk omdat het Wpf geen financiële middelen     

heeft. Inge pakt dit op en zal het intern bespreken.  

    Inge heeft dit inmiddels opgepakt en neergelegd bij Ineke Albers. 

c. Er zijn twee bomen gekapt op de Roelenengweg tegenover nr. 60 

naast het gemeente  onderkomen. Het verbaasd ons dat daar geen 

overleg over is geweest en dat door de  gemeente geen kapvergunning 

is aangevraagd. Een boze bewoner die daar ter plekke   om vroeg, werd 

te verstaan gegeven dat hem dat niets aanging. De bewoner verzocht de 

kap te staken , maar kreeg geen gehoor. 

  -Verder is er langs de beek naast de zitbanken in de wijk 

Blankensgoed nog geen afvalbak  geplaatst, deze was toegezegd in 

overleg met Daphne Hagen. Inge neemt dit mee.  
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    Inge heeft dit opgepakt en neergelegd bij Ineke Albers. 

  -Op het Oranjeterrein zijn 10 nieuwe bomen geplant. 

 

8. Sociaal / Volkshuisvestingsonderwerpen; 
 

a. Meldingen;  

   De nieuwe bewoners van de seniorenwoningen een brief verstrekt met 

daarin tekst en uitleg  over het bestaan van het Wijkplatform en wat de 

functie daarvan is. 

b. Plannen en activiteiten;  Geen 

c. Acties;  Geen. 

 

9. Bespreken van de aandacht- en verbeterpuntenlijst van 4 oktober 

2016. 

 

    Deze lijst van 4 oktober 2016 wordt doorgenomen en aangepast. 

Twee openstaande    actiepunten heeft Inge inmiddels opgepakt en 

neergelegd bij Ineke Albers. (realisatie T-   T-vormige plateau hoek 

Sportparkstraat/Roelenengweg en plasvorming trottoir Roelenengweg  

 tussen Sportparkstraat en Aldi) omdat deze gekoppeld zijn aan het 

groot onderhoud  Roelenengweg. Dit is vanaf april 2014 vanuit de 

gemeente gecommuniceerd met het wijkplatform.  

     Inmiddels april 2017 (3 jaar verder) en het wijkplatform wil graag 

weten wanneer dit grote onderhoud staat ingepland?  

 

 

10. Tekst voor de Nieuwsbrief en de website; 

 

      Inge verstrekt info over de whatsapp groepen. 

      Inge geeft aan dat de website goed loopt, maar dat deze nog iets   

      mooier gemaakt moet  worden . 

 

11. Afspraken en bijeenkomsten;  Het Wpf heeft overleg geplant met 

VVOP op 10 april. Dit om de situatie te bespreken  over  het afvaldepot 

op de parkeerplaats en de gevolgen daarvan t.a.v. het parkeer-  
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      probleem op de Roelenengweg. 

 

12. Rondvraag; 
 

     -De heer Blijdestein sprak zijn verontrusting uit namens de bewoners 

van de Koninginnelaan t.a.v. een eventueel eenzijdig parkeerverbod op 

de Koninginnelaan. Het Wpf heeft hem geantwoord dat dit niet het 

geval is en dat het Wpf daarvoor geen actie heeft ondernomen of zal 

nemen. Inge heeft aangegeven dat als zo’n besluit wordt  genomen dit 

altijd via een verkeersbesluit moet. Dit besluit wordt gepubliceerd en 

daar  kan een ieder bezwaar tegen maken. 

     -Jan de Wit is benaderd door de Van de Bergschool, deze geeft aan 

dat ze een probleem  hebben met brigadieren op de Rembrandtstraat / 

Gerard Doustraat. Dit is aan verschillende instanties aangegeven en 

gecommuniceerd, maar er is nog geen oplossing gevonden. Jan geeft 

aan als er geen oplossingen worden gevonden, of er dan geen 

verkeersremmende maatregelen genomen kunnen worden of door het 

plaatsen van voetgangers stoplichten.  Deze kunnen dan door de  

leerlingen van groep 8  bediend worden. 

      Bij de Jumbo ontstaat grote plasvorming voor de deur, dit is grond 

van de gemeente.  Inge pakt dit op.  

      Inge heeft dit inmiddels uitgezet bij Ineke Albers. 

 

      Jan geeft tevens aan dat de asfaltlaag in de Gerard Douwstraat erg 

slecht is, het is net een  lappendeken. Opnemen als actiepunt. 

 

      Joep bedankt Aat Barendregt (PRO98) voor zijn jaren lange 

bijdrage en positieve inzet voor ons Wijkplatform en dat hij maar mag 

genieten van zijn pensioen. 
   
Sluiting.  
 

Volgende vergadering is op 31 oktober  2017 in het 
Trefpunt. Aanvang 20.00 uur. 
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AANDACHT- / VERBETERPUNTEN               
(ZONDER SLAPENDE PUNTEN) 

Nr. Omschrijving: 

Actie: 

Actie / Opmerkingen 

(voortgangscontrole): 

datum:   

90a Verkeersonduidelijkheid 

vanwege het halfronder 

plateau hoek 

Sportparkstraat / 

Roelenengweg. 

8-4-

2014 

onder-

handen 

4/04/2017: Nog  steeds 

geen bericht van de 

gemeente wanneer dit punt 

gerealiseerd wordt. 

Gelijktijdig met actiepunt 

101. 4/10/2016: geen 

reactie van gemeentewege. 

Vragen om stand van 

zaken.22/03/2016: In de 

maand april 2016 wordt 

het budget voor de 

aanpassing vastgelegd. In 

een  groot 

onderhoudsproject voor de 

Roelenengweg (actiepunt 

101) wordt het halfronde 

plateau uitgebreid tot een  

T-vormig plateau. 

8/4/2014:  Huidige 

kruising wordt niet als 

gevaarlijk beschouwd maar 

wel met  afwijkend 

verkeersregel t.o.v. rechts 

heeft voorrang. Halfrond 

plateau onvriendelijk voor 

scootmobielen en 

driewieler  fietsen i.v.m. 

kantelgevaar. Met de 
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realisatie van een   T-

vormig plateau vervallen 

deze beide nadelen en zal 

het verkeer minder hard de 

Sportparkstraat inrijden.  

Evaluatie   vergadering  

31 oktober 2017.      

101 Bij hevige regen treedt 

plasvorming op langs 

het trottoir van de 

Roelenengweg gelegen 

tussen de 

Sportparkstraat en de 

Aldi en wel aan de 

oneven zijde van de 

huisnummers. Daardoor 

ondervinden 

voetgangers last van het 

wegspattende 

regenwater door 

passerende auto`s. 

20-10-

2015  

onder-    

handen 

4/10/2016: Zie actiepunt 

90a. 22/03/2016: Wordt 

gelijktijdig gerealiseerd 

met actiepunt 90a.  

6/10/2015: Volgens BOR 

heeft herbestrating plaats 

gevonden. Volgens de 

direct betrokkene bewoner 

niet. Herbestrating is ook 

niet vaststelbaar. Uit de 

vergadering kwam het 

advies dit actiepunt 

gelijktijdig te realiseren 

met aandachtpunt 90a  

wegens besparing van 

kosten. Evaluatie  

vergadering 31 oktober 

2017. 
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105 Een gedeelte van de 

houtwal aan de 

Roelenengweg is tijdens 

de grote gemeentelijke 

groen omvormingsactie  

over een grote breedte 

in 2012 weggehaald 

zonder 

bestemmingswijziging. 

Aan de bewoners werd 

meegedeeld dat  het om 

beperkt snoeiwerk ging! 

Door een 

vertegenwoordiger van 

BOR is later herstel 

toegezegd. De 

kaalslagstrook  is nog 

steeds  een onkruid 

strook. De bewoners 

Jaap Bos en Cees 

Kammeier vragen nu 

via het wijkplatform 

officieel  om herstel van 

de houtsingel.    

6-10-

2015  

onder-   

handen 

4/04/2017. Wpf zal  na  de 

zomer de ontwikkeling van 

de groenstrook evalueren 

i.v.m. aanplant van enkele 

bomen.  22/03/2016: Het 

betreffende gedeelte van 

de houtwal is inmiddels op 

enkele plekken voorzien 

van struiken en ingezaaid. 

Echter het grote gedeelte 

langs de Roelenengweg is 

nog een grote onkruid 

strook!   De ontwikkeling 

van de nieuwe beplanting  

wordt daarom mede 

gedurende de komende 

periode afgewacht.  

Evaluatie vergadering 31 

oktober  2017. 
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108 Gemeente depot aan de 

Roelenengweg 

(parkeerterrein VVOP). 

Ondanks  voor het 

gebruik van het VVOP 

terrein geen officiële 

functiebestemming 

aanwezig is (nu 

gedogend als depot) 

wordt het terrein nu ook 

als overslag gebruikt 

voor groen afval en 

opslag van zand / grond. 

Met het gevolg  een 

toename van zwaar 

verkeer (vrachtauto`s en 

tractoren) o.a. op de 

Roelenengweg. 

Ondanks de bestemming 

"stilte gebied". Nu met 

de aanleg van de 

rondweg gronden 

vrijkomen o.a. het 

voetbalterrein van de 

Kieviten gaat het 

wijkplatform B&W 

verzoeken om het depot 

in de toekomst  te 

verplaatsen  en op een 

nieuwe plek zodanig in 

te richten als mini - 

depot voor o.a. klein 

chemisch afval, kleding, 

papier, glas, enz. voor 

22-3-

2016  

onder-   

handen 

4/04/2017: Gemeente start 

procedure voor een 

afwijkingsbesluit tot 

handhaving van het 

huidige depot. Wpf zal 

hiertegen bezwaar 

indienen..  4/10/2016: 

Reactie gemeente op ons 

schriftelijk verzoek luidde: 

Het huidige depot  past 

prima op het parkeerterrein 

van VVOP, ondanks 

bestemming stilte gebied.  

Het verzoek tot een mini 

milieustraat wordt  

meegenomen in een  

onderzoek  voor extra 

milieu faciliteiten binnen 

de gehele gemeente 

Barneveld. 22-3-2016:  

Het wijkplatform gaat een 

schriftelijk verzoek 

indienen aan B&W om het 

huidige depot aan de 

Roelenengweg  in de 

toekomst ( over ca. 2 jaar)  

te verplaatsen omdat er 

gronden vrijkomen  door 

de aanleg van de rondweg.  

En dan gelijktijdig als mini 

- depot voor afval  in te 

richten  voor Voorthuizen. 

Evaluatie  vergadering  

31 oktober  2017. 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 16 van 38 

Voorthuizen. In de 

toekomst zal  toch een 

verplaatsing van het  

depot plaats moeten 

vinden, vanwege de 

groei van VVOP of als 

het voetbalterrein  de 

bestemming 

"woongebied "krijgt. 

Tevens ter vermindering 

van de parkeeroverlast 

op zaterdag. 

110 Naar aanleiding van 

klachten  van ouderen en 

vooral  in het donker 

(zijkanten) van de 

oplooptegels  aan het 

begin en einde van de 

Bakkersweg niet goed 

zichtbaar zijn. Jan 

Boersma vroeg om deze 

tegels wit  te verven. Een 

andere suggestie uit de 

vergadering luidde: deze 

tegels  te vervangen zoals 

voor op-/afrit plateau`s: 

bv.  klinkers met witte 

dwarsbalk en haaks 

daarop witte korte strepen. 

En wel volgens CROW. 

4-10-

2016  

onder-   

handen 

4/04/2017: Niets 

aangedaan, wordt opnieuw 

onder de aandacht gebracht 

van de 

verkeersdeskundigen.  

Evaluatie  vergadering  

31 oktober 2017. 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 17 van 38 

111 Achterzijde 

verkeersborden  met 

aanduidingen ter hoogte 

van de panden Hoofdstraat 

199 / 201 en aan de 

overzijde Hoofdstraat zijn 

door de bomen, die daar  

direct voorstaan, niet 

zichtbaar. 

Voorkeursoplossing 

wijkplatform: borden 

begin / einde 30 km zone 

verplaatsen richting 

Sportparkstraat (ter hoogte 

appartementencomplex). 

30-8-

2016  

onder-   

handen 

4/04/2017:  Vergadering 

accepteert voorstel van 

verkeersdeskundige, waarbij 

de verkeersborden aan de 

paal   bij de Chinees voor de 

boom  gemonteerd worden. 

Waarbij dan het bord 

"verkeersdrempel"  vervalt.  

Gehandhaafd blijven de 

borden: voorrangsweg, einde  

parkeerverbod en einde 30 

km zone.    Evaluatie  

vergadering  31 oktober  

2017. 
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112 Uit- / inrit 

Apeldoornsestraat voor 

de nummers 21 t/m 

25`(nieuwbouw 4 

woningen).Wordt door 

de betreffende  

bewoners als gevaarlijk 

beschouw. Geen  

(nauwelijks)s zicht bij 

het verlaten van de uit- 

/inrit op verkeer (vooral 

fietsers) komend vanaf 

de richting  

verkeerslichten. 

Bewoners willen  

plaatsing van en spiegel 

en verplaatsing van het  

verwijsbordje met de 

betreffende 

huisnummers. Bordje is  

nu aan de onlogische  

overzijde van de 

Apeldoornsestraat 

geplaatst..  Bewoners 

willen  een snelle 

oplossing en  de spiegel 

eventueel  zelf betalen. 

4-4-

2017  

onder-  

handen 

4/04/2017: Er wordt op korte 

termijn nu ter plekke een 

ontmoeting gearrangeerd met 

de betreffende 

verkeersdeskundige  voor een 

oplossing. Evaluatie  

vergadering  31 oktober  

2017. 
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113 Tegenover huisnummer 

60 van de 

Roelenengweg heeft de 

gemeente zonder  

kapvergunning en 

zonder vooroverleg  2 

stuks bomen gerooid. 

Wpf is ontstemd 

hierover en wil  als 

tegenprestatie dat 

minstens 1 stuks boom 

herplant wordt. 

4-4-

2017  

onder-    

handen 

4/04/2017: Inge  neemt 

binnen het gemeentehuis 

contact hierover op. Evaluatie  

vergadering  31 oktober  

2017.  

114 Op 20 februari 2017 

heeft de gemeentelijke 

medewerkster het wpf 

toe gezegd afvalbakken  

te plaatsen naast de 

banken  bij de beek op 

Blankensgoed. Tot nu 

toe is deze toezegging 

niet nagekomen. 

4-4-

2017  

onder-   

handen 

4/04/2017: Inge  neemt 

binnen het gemeentehuis 

contact hierover op. 

Evaluatie  vergadering  31 

oktober  2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 20 van 38 

 

GEREALISEERDE AANDACHT- / VERBETERPUNTEN 

Jaar: Aantal:  Jaar: Aantal: Totaal: 

2007 14  2013 5  

2008 24  2014 5  

2009 8  2015 3  

2010 10  2016 4  

2011 5  4 april 2017 0  

2012 10     

     88 

 

 

 Geen zebra bij AH:  
Joep heeft op 27 januari j.l. in samenspraak met het Plaatselijk Belang 

een gesprek gehad met Diederik Troost, manager van AH. Daar zijn een 

drietal onderwerpen aan de orde geweest namelijk;  

-De voetgangersoversteekplaats tegenover de ingang van AH.  

-De verlichting in de nieuwe versstraat.  

-En AH had nog de wens voor gele kruisen op de parkeerplaats voor de 

  bevoorrading door vrachtauto’s  

We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen problemen zijn met 

voetgangers en het overige verkeer. In de huidige situatie reguleert het 

verkeer zich zelf en houd iedereen rekening met elkaar. Het gevaar 

ontstaat, als er een voetgangers oversteekplaats zou komen, dat de 

voetgangers hun recht nemen en dat er een ophoping van auto’s ontstaat 

wat dan weer de doorstroming op de Hoofdstraat en de parkeer zones 

zal stagneren.  

Verder wordt er terecht opgemerkt dat het oversteek gedeelte voor de 

ingang van AH aan de parkeerplaats kant wel een drempel is gecreëerd, 

maar aan de andere kant gewoon een vlakke doorlopende weg is. Dit is 

verkeerstechnisch niet juist door de gemeente aangelegd. Dit blijft nog 

een aandachtspunt.  
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De verlichting in de Versstraat en aan het einde daarvan naar de steeg is 

erg slecht en donker.  

AH heeft daar wel 2 lampen aan haar gevel hangen , maar dat is voor de 

omgeving niet voldoende.  

Ik heb inmiddels van de eigenaresse van de bloemenzaak begrepen dat 

de gemeente en Inge Jongeneel daar inmiddels al mee bezig zijn. Ook 

de burgemeester is daar komen kijken. Zij deelde mij mede dat het 

binnen kort opgelost zou worden. Ik blijft dit tot dan toe volgen.  

Wat de gele kruisen op de parkeerplaats betreft, dit is een zaak voor de 

gemeente en AH.  

Er is volgens ons onvoldoende overleg geweest bij de realisering van 

AH en de consequenties die daar uit voort vloeien. Daar kunnen het 

wijkplatform en het Plaatslijk Belang niets aan doen.  

Joep van Tilburg 

 

 

Enquête rotonde de Punt: 
Het heeft lang geduurd voordat de beide wijkplatforms een schriftelijke 

reactie ontvingen  op de officieel aangeboden enquête – uitslag  d.d.   

23 september 2015  van  de verantwoordelijke wethouder H. van 

Daalen en zijn  ondersteunennde verkeersdeskundige de heer P. 

Hekman. 

 

De uiteindelijke uitslag van de representatieve gehouden  enquête 

rotonde de Punt luidde: 

90,60 %  (ca. 9300 bewoners) voor een 1 richtingsfietspad. 

8,12 %  (ca. 850 bewoners) voor een 2 – richtingen fietspad en 

1,28 % (ca. 130 bewoners) maakte geen keuze. 

In totaal  waren 234 enquête formulieren ingezonden. 

Een duidelijke voorkeur van   de bewoners uit Voorthuizen!. 

 

Onderstaand de officieel ontvangen  reactie op 2 november 2016: 
 

 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 22 van 38 

 

Geachte heer van Tilburg, 

 

Door middel van deze mail wil ik u onze beslissing kenbaar maken met 

het oog op de rotonde De Punt.  Deze beslissing is genomen na een 

afweging van alle belangen en in overleg met wethouder Van Daalen. 

 

Beslissing 

Wij hebben besloten de vormgeving van de rotonde nu niet aan te 

passen en het tweerichtingsfietspad te handhaven. 

 

Argumenten 

1. Er kan onvoldoende worden aangetoond dat juist het 

tweerichtingenfietspad leidt tot een onveiliger situatie dan elders. 

Er zijn in 2013 en 2014 wel twee ernstige ongevallen geregistreerd 

waarbij fietsers zijn aangereden, maar één fietser fietste daarbij 

tegen de klok in en één met de klok mee. Wij hebben de indruk dat 

de onveiligheid die menigeen ervaart, meer samenhangt met de 

hoge verkeersintensiteit of een samenhang aan factoren dan enkel 

met het feit dat fietsers in twee richtingen de rotonde mogen 

passeren.  

2. Het wijzigen naar een éénrichtingsfietspad zal niet voorkomen dat 

fietsers in twee richtingen blijven fietsen. Er zijn een aantal 

tweerichtingenfietspaden die op de rotonde uitkomen waardoor 

fietsers zich waarschijnlijk moeilijk laten verleiden om ineens 

driekwart rond te rijden. Automobilisten zullen hoe dan ook altijd 

alert moeten zijn op fietsers uit twee richtingen, net zo goed als dat 

voetgangers ook van twee richtingen kunnen komen. Dit geldt niet 

alleen voor deze maar ook voor andere rotondes. 

3. Wanneer de rondweg Voorthuizen is gerealiseerd, dan zal de 

verkeersintensiteit zodanig afnemen dat de weggebruikers wellicht 

anders gaan aankijken tegen het tweerichtingenfietspad. 

Vooruitlopend op de openstelling van de rondweg Voorthuizen 

willen wij daarom niet al de vormgeving gaan wijzigen. 



30
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

april  2017 

Pagina 23 van 38 

4. Naast de bovengenoemde inhoudelijke argumenten is onze 

beslissing ook ingegeven door het feit dat de verschillende 

belangengroepen in Voorthuizen niet eenduidig in hun standpunt 

zijn. Het advies om te wachten tot de openstelling van de rondweg 

krijgen wij ook mee in gesprekken.  

 

Ik besef dat ik door deze mail niet de boodschap heb kunnen geven 

zoals u die graag van ons had willen vernemen. Toch hoop ik dat u 

begrip heeft voor onze beslissing.  

 

Zoals u weet hebben wij als gemeente richting de provincie de 

verplichting om ons in te spannen om het doorgaande verkeer door 

Voorthuizen zoveel als mogelijk te weren op het moment dat de 

rondweg is aangelegd. Begin volgend jaar hopen wij te beginnen met 

het opstellen van een plan van aanpak hiervoor. Zoals eerder 

aangegeven zullen wij tegen die tijd ons bij u en de andere bewoners- 

en ondernemersplatforms melden om uw input te vernemen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter Hekman  

Verkeerskundige 

 

Voorlopige reactie van ons wijkplatform op dit schrijven: 

Enkele gemeenraadsleden, die onze wijkplatform vergadering  

regelmatig bezoeken,   willen de  uitslag van de enquête eerst betrekken 

in hun evaluatie  nadat de rondwegen zijn aan gelegd. De aanleg van de 

beide rondwegen zal mede i.v.m. met  het verkeersluw maken van de 

dorpskern  een  aantal  nieuwe verkeersbesluiten  tot gevolg  hebben. 

Daarbij moet ook  betrokken worden  het gemeentelijke voornemen tot 

de aanleg van een 2- richtingenfietspad tussen Barneveld en de  

dorpsgrens Voorthuizen / Putten. 

Beide wijkplatforms hebben reeds in principe gemeentelijke 

toezeggingen ontvangen om deel te  nemen aan toekomstige  

besprekingen met als doel de dorpskern van Voorthuizen verkeersluw te 
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maken.  In deze besprekingen willen  de beide wijkplatforms  de uitslag 

van de enquête  “de rotonde  De Punt”  weer ter sprake brengen. 

 

Oproep tot verkeersbrigadier: 
Het  wijkplatform ontving via haar website onderstaande oproep: 

 

Goedemorgen!  

Namens de Van de Berghschool ben ik op 

zoek naar brigadiers die ons willen komen 

helpen met brigadieren op de 

Rembrandtstraat. dit schooljaar kampen 

wij al met een te kort en voor volgend 

schooljaar wordt het probleem alleen 

maar groter. Mijn mening is dat alle 

kinderen veilig moeten kunnen oversteken maar door de te kort aan 

brigadiers kunnen wij die veiligheid straks niet meer waarborgen. Dit 

mag toch niet het geval zijn. Zijn er binnen jullie platform mensen die 

ons willen helpen. Of weten jullie mensen die dit graag zouden doen? 

Het betreft één keer per week op een vast tijdstip. Ik hoor graag!  

Met vriendelijke groet,  
Esther van de Steeg 
Klompenmakerslaan 28 
T.: 0626806915 
 

 

Reactie van  het wijkplatform: 
 

Hallo Esther, 

  
Jouw onderstaande verzoek heb ik aan de 4 overige leden van ons 

wijkplatform doorgestuurd. 

Om je indirect te helpen zal ik  jouw oproep op  de website van ons 

wijkplatform plaatsen. 
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Voorts  adviseer ik  je contact op te nemen  met  de vrijwilligers 

centrale van Welzijn Barneveld. In de donderdagkrant van de 

Barnevelder doen zij vaak oproepen voor vrijwilligers. 

Een andere optie is om contact te zoeken  met de afdeling van de 

gemeente (140342) die de vrijwilligers, die  als  verkeersregelaar 

optreden, aanstuurt. Mogelijk  zijn in deze  groep burgers aanwezig, die 

als verkeersbrigadier willen optreden. 

Een derde optie is, dat  de school aan B&W van de gemeente een 

verzoek indient voor de installatie van handbediende verkeerslichten ter 

plekke van de voetgangers oversteek in de Gerard Doustraat / 

Rembrandtstraat. Mogelijk  kunnen dan ook leerlingen  uit groep 7 en 8 

assisteren  voor de bediening van deze verkeerslichten ingeschakeld 

worden. Er kan dan uit een groter arsenaal voor assistentie geput 

worden. Tevens geeft deze oplossing de mogelijkheid dat anderen, zoals 

bejaarden, de vaak drukke Rembrandtstraat  veiliger kunnen 

oversteken.  Als de school voor deze laatste optie wat voelt kunnen wij 

het scholverzoek  vanuit ons wijkplatform ondersteunen. 

Met vriendelijke groet, 

Jan de Wit (lid wijkplatform Voorthuizen centrum) 

  

Artikel uit de “Barneveld Vandaag”  d.d. 30 maart 2017 

door  Judith van den Wilgenberg over 

burgerschapsuitoefening als voorzitter van een 

wijkplatform. 

 
Van de voorzitter: Joep van Tilburg 

                              Hij combineert de functies van secretaris en            

                                  voorzitter bij het wijkplatform Voorthuizen -  

                                  Centrum, want het is simpelweg moeilijk om  

                                  bestuursleden te vinden. Joep van Tilburg: “Dat  

             doe ik nu zo’n drie jaar. We  

            hebben met name in de wijk Blankensgoed  

            gezocht en gevraagd om nieuwe bestuursleden.  

            Dat is een wijk met relatief veel jonge bewoners,  
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            daar hadden we wel wat van verwacht. Aan de  

            andere kant, jonge bewoners zijn vaak erg druk  

  `         met gezin en carrière.” 

 

Voorthuizen - Op dit moment kent het Wijkplatform Voorthuizen - 

Centrum vijf bestuursleden. “De vorige voorzitter moest afhaken 

wegens zijn drukke werkzaamheden. Zelf ben ik al lang met pensioen, 

wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik niks te doen heb. Maar ik krijg veel 

steun van de oude secretaris en een lid. Met elkaar maken we het. En zo 

wil ik het ook. Ik vind dat je dingen samen moet doen, dat je met elkaar 

zaken moet bespreken, dat je elkaar steunt. Onze werkzaamheden zijn 

heel divers.  

We hebben veel contact met diverse afdelingen van de gemeente, vaak 

met ambtenaren, soms met een wethouder. Een voorbeeld is de enquête 

die we gehouden hebben over de rotonde bij De Punt. Daarbij gaat het 

met name over de veiligheid en onveiligheid die de bewoners ervaren. 

De gemeente beweegt nog niet zo mee met ons standpunt, maar daar is, 

hebben we gemerkt, vaak tijd voor nodig.  

Contacten zijn wel erg belangrijk, dan ben je ‘on speaking terms’ en je 

praat gemakkelijker over zaken die je anders ziet en die je veranderen 

wilt. De gemeente ziet het wijkplatform ook als de ogen en oren van het 

dorp en als wijkplatform behartigen we de belangen van de bewoners. 

en die komen pas als er een probleem is. Dat kunnen we niet altijd 

oplossen, we zijn meer een loketje en we zoeken naar waar het 

probleem neergelegd kan worden.” 

 

Belangenbehartiging valt niet altijd mee. “Je wilt dan dat de neuzen 

dezelfde kant opstaan. Maar wij hebben met van alles te maken, van 

burenruzies tot projecten binnen Voorthuizen die van invloed zijn op 

onze woonomgeving. Ik vind het wel erg leuk, ik mag graag dingen 

regelen. Dat deed ik in mijn werk bij de Spoorwegen ook altijd. Daar 

was ik voorzitter van de vakbond VVMC (Vakbond voor Machinisten 

en Conducteurs) zowel van de afdeling als landelijk.  

Het moeilijke werk van een voorzitter is om proberen duidelijk te 

krijgen waar iedereen voor staat en waar iedereen naar toe wil met 
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elkaar. In dat proces ben je dan wel een verbindende factor. Daarom is 

het fijn als je rustig bent van aard. Dat was ik vroeger niet zo, maar nu 

gaat dat meestal heel goed. En je moet onderscheid kunnen maken 

tussen relevante en niet relevante zaken.”  

 

Natuurlijk wil Joep graag dat er nieuwe bestuursleden komen. “ Ik ben 

ooit begonnen als secretaris, maar ik zou nu best alleen maar voorzitter 

willen zijn.  

Want een secretaris, die doet het meeste werk. Het combineren van de 

functies gaat nog wel, maar het is gewoon leuker en ook beter voor het 

draagvlak in de wijk, als we alle functies hebben ingevuld. Dus wie zich 

in wil zetten voor onze wijk en daarmee ons dorp, is van harte 

welkom.”  

Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze 

aan het woord. Deze week vertelt Joep van Tilburg uit Voorthuizen 

over zijn werk als voorzitter van het Wijkplatform Voorthuizen -

Centrum. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk 

vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.of naar 

j.tilburg74@upcmail.nl 

 

 

 

 

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN  IN VOORTHUIZEN 

Calamiteiten:  Jaar: 

  
2013 2014 2015 2016 

2017 (4 

april) 

Inbraken woning 53 38 16 21 8 

Poging inbraak woning 15 20 16 5 1 

Inbraak garage / schuur / chalet 9 4 7 13 2 

Inbraak voertuigen 33 23 21 26 12 

Diefstal fietsen 32 25 23 24 2 

Totaal: 142 110 83 89 25 

mailto:j.tilburg74@upcmail.nl
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Conclusies: 

1) Het totaal  aan  calamiteiten  daalt t.o.v. het   jaar 2013 en 

stabiliseert zich in de jaren 2015 / 2016. 

2) Het aantal inbraken en pogingen  daartoe zijn  sterk gedaald. 

 

Een  mogelijke oorzaak in de daling van het  aantal woninginbraken kan  

liggen  in het succes van de door onze wijkagenten georganiseerde actie 

gedurende de dag “#1dagniet” geen inbraken. Op die dag gaan  kleine 

groepjes  bewoners onderleiding van een agent of  boa `s avonds  

“Samen op Pad” opzoek  naar inbraakgevoelige situaties. Een  ware 

belevenis! Schuurdeuren die openstonden met  fietsen waarop zo 

weggereden kon worden. Niet  afgesloten achterdeuren van woningen 

waarbij  in een oogopslag kon  worden  vastgesteld dat de bewoners  

afwezig waren. Niet afgesloten auto`s. Klik`os en  ladders  die klaar 

stonden om gebruikt  te worden bij een  woninginbraak. 

 

Ook dit najaar  wordt deze actie   #1dagniet weer  georganiseerd. Wilt 

u meedoen , meld u zich dan aan bij ons wijkplatform.  

 

De politie kan het niet alleen en heeft uw  hulp hard nodig!  

 

Preventieve tips om inbraakpogingen tegen te gaan vind u via 

www.politie.nl 

 

Bovendien heeft het WhatsApp Alert systeem  er toe geleid dat menig 

inbreken  zijn plan niet  kon uitvoeren of kort na zijn inbraak in 

gerekend  kon worden. 
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Doe daarom mee met een WhatsApp - groep bij u 

in de buurt:  
WhatsApp - groepen maken buurt of wijk veiliger .  

Steeds meer buurten en wijken in Nederland maken gebruik van 

WhatsApp - groepen van inwoners om de buurt of de wijk veiliger te 

maken. Op dit moment zijn in Barneveld bijna 130 WhatsApp Groepen 

actief. Buurt- en wijkbewoners maken elkaar door middel van een appje 

attent op verdachte situaties en houden zo – samen – een extra oogje in 

het zeil.  

De gemeente Barneveld juicht deze ontwikkeling van harte toe. De 

gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van de openbare orde 

en veiligheid, maar kan dit niet alleen en werkt daarom samen met 

inwoners, ondernemers, wijkplatforms, politie en VGGM aan een 

veilige woon- en leefomgeving.  

 

Wat is een WhatsApp - groep?  

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. Met WhatsApp stuurt 

u meerdere personen tegelijkertijd een bericht wanneer u een WhatsApp 

- groep aanmaakt of deel uitmaakt van een WhatsApp - groep. Dat 

wordt een ‘groepschat’ genoemd. Dit kan wel met Whatsapp, maar niet 

met een SMS  -bericht.  

 

Online WhatsApp - groep check:  

De gemeente Barneveld heeft nu ruim 130 WhatsApp - groepen 

overzichtelijk op de website geplaatst. Zo kunt u zien of er in uw buurt 

een WhatsApp - groep actief is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u 
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zich bij deze groep aanmelden. Mocht in uw buurt of wijk nog geen 

WhatsApp - groep actief zijn, dan kunt u zich via de website eenvoudig 

aanmelden als initiatiefnemer. De gemeente Barneveld neemt 

vervolgens contact met u op en zorgt voor informatiebrieven die u zelf 

in uw buurt of wijk kunt verspreiden. Het digitale overzicht van alle 

groepen is te vinden op www.barneveld.nl/veiligheid/whatsapp-

groepen.  

 

Voor meer informatie over de WhatsApp - groepen in de gemeente 

Barneveld kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinatoren van 

de gemeente Barneveld:  
Inge Jongeneel (i.jongeneel@barneveld.nl) of  

Dirk Klein (d.klein@barneveld.nl) of  

via tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).  

 

 
 

 

Opmerking:  

Binnen ons wijkplatform gebied Voorthuizen centrum zijn de volgende 

straten reeds aangesloten:  
 
Beatrixlaan    Knoopkruid 

Berglaan v.d.     Koninginnelaan 

Duizendblad    Schoolstraat  

Heermoes    Smidsplein  

Hoofdstraat    Speenkruid  

Hoornbloem    Vlasbekje  

Kerkstraat,  
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Zo ook een aantal straten in Voorthuizen buiten het wijkplatform 

gebied. De winkeliers signaleren (SAAR) via het gesloten systeem 

Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 

Wijkplatforms in Voorthuizen: 

Het eerste buurtplatform binnen de gemeente Barneveld is 

opgericht in januari 2001 te Voorthuizen met de naam 

“Hamburgerstraat en omstreken”. In de loop van de jaren is 

het gebied van dit buurtplatform steeds uitgebreid. Het omvat 

nu het gebied  ten oosten van de Apeldoornsestraat en wel 

vanaf de Steenkamp tot aan de Molenweg. Omdat het meer 

omvat dan de directe omgeving  van de Hamburgerstraat is de 

naam nu met ingang van  2017 verandert in wijkplatform 

“Voorthuizen Oost”. 

Een gehouden buurtonderzoek,  n.a.v. een tragisch incident 

dat eind 2000 in de buurt plaatsvond, toonde  een grote 

samenhorigheid aan waarop men   besloot een buurtplatform  

op te richten. De eerste acties  resulteerden  in een betere 

straat- en achteromverlichtingen en  het instaleren van een 

buurtpreventie groep. Sinds de oprichting fungeren Theo van 

der Peil als voorzitter en Hans Koetsier als  secretaris. Per 

straat is een contactpersoon aangesteld. De grote  sociale  

cohesie onder de bewoners is  nog steeds een belangrijk 

kenmerk van dit wijkplatform. Resulterend in vele 

gezamenlijke activiteiten zoals meedoen aan de nationale 

opschoondag, samen op  pad, bingoavond, enz.  

Ons wijkplatform Voorthuizen Centrum werkt frequent 

samen met het wijkplatform “Voorthuizen Oost”  om   

gemeenschappelijke   doelen binnen Voorthuizen te 
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realiseren.  Zoals de enquête over de rotonde De Punt en het 

realiseren van een mini depot van afval in Voorthuizen.  

Momenteel telt Voorthuizen in totaal 2 wijkplatforms. 

In het verleden kende het dorp nog de wijkplatforms “De 

Wheem / De Maat” en “Voorthuizen Zuid”. 
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Jeugd activiteiten  

Voorthuizen:www.barneld.nl/beactive
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Glas in ’t bakkie! 
In Barneveld is in 2015 in totaal 

961.000 kilo glas ingezameld. Uit 

onderzoek naar de samenstelling van 

het restafval van huis-houdens blijkt dat 

er nog ca. 4% glas in het restafval zit, 

wat equivalent is aan ca. 38.000 kg. 

Toch nog een enorme hoeveelheid. Een  

wijnfles weegt ca. 500 gr. en een jam- 

/pindakaaspot ca. 225 gr. Dus het gaat 

om ca. 76.000 stuks wijnflessen of ca. 

169.000 jam- /pindakaaspotten! 

De conclusie is dat nog meer glas kan 

worden ingeleverd!  

 

Doet u  mee om deze laatste 4 %  te verminderen? 

 

Glas is eindeloos recyclebaar: 
Bijna 40 jaar – sinds 1978 – scheidt Nederland glazen verpakkingen, 

maar liefst 350 miljoen kilo per jaar. Toch verdwijnt er nog steeds te 

veel verpakkingsglas in het restafval. Denk aan verpakkingen als 

wijnflessen, potjes en flesjes. Terwijl glas eindeloos kan worden 

hergebruikt zonder dat het aan kwaliteit verliest. Dat kan dus nog 

beter. 

100% recyclebaar, dus 100% in de glasbak! 

Met restjes en met deksel: 
Uit onderzoek blijkt dat mensen glas eerder naar de glasbak brengen als 

ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Terwijl vroeger het glas 
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eerst moest worden schoongemaakt, mogen de restjes tegenwoordig aan 

het glas blijven zitten. En ook de dop of deksel kunnen mee de glasbak 

in. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed 

sorteren. Dat is een stuk hygiënischer in huis en gemakkelijker voor 

consumenten. Bovendien hoeft  glas niet  meer op kleur gescheiden te 

worden. Nog even op een rij wat er allemaal in de glasbak mag: 

 

.  
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De straatnamen in de wijk  

Blankensgoed zijn vernoemd naar 

de planten die groeiden op het  

landgoed behorend bij   

toenmalige boerderij 

“Blankensgoed”.  Zo ook gewoon 

Speenkruid (Ranunculus ficaria 

subsp. bulbilifer). Dit plantje met 

zijn gele bloemen heeft u vast wel 

eens gezien gedurende de maanden maart en april. Bijvoorbeeld in het 

wild langs  de slootkanten en op vochtige  bosgronden. 

Speenkruid wordt  ca. 30 cm hoog. De hartvormige  bladeren zitten aan  

het uiteinde van een lange bladsteel. De gele bloemen hebben acht tot 

twaalf  kroonbladeren en drie  grote kelk bladeren. Bij slecht weer 

blijven de bloemen gesloten. Bij zon spreidt de bloem  zich open. De 

platen vormen als het  ware een “tapijt” dat vaak niet hoger is  dan 10 

cm. Na de bloei  sterft het bovengrondse deel af, de ondergrondse 

knolletjes van  enkele millimeters lengte  blijven in leven voor het 

volgend  jaar. De naam “Speenkruid” is volgens sommigen afgeleid van 

de vorm van de knolletjes die op speentjes  lijken. Gewoon speenkruid 

verspreidt zich zowel door zaadvorming en verspreiding als door 

knollen. Deze laatste groeien niet alleen in de grond, maar ook als 

broedknollen in de oksels van de bladstelen. In een tuin is gewoon 

speenkruid een aardig plantje, maar het moet wel in de hand gehouden 

worden omdat het zich via de in de grond blijvende knolletjes redelijk 

snel verspreidt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
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Speenkruid als “tapijt” in border. 
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Reageren? 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief  

en / of 

 heeft u vragen over ons wijkplatform 

 en / of  

wilt u een oproep  doen aan de bewoners van uw wijk 

en /  of 

wilt u een mededeling doen aan de bewoners van de wijk 

en / of  

wilt u actief deelnemen aan ons wijkplatform of kennismaken   

neem dan contact op met onze secretaris: 

Joep van Tilburg 

Roelenengweg 56  

Tel.: 47 26 08   

 E.:  j.tilburg74@upcmail.nl. 

U kunt ook natuurlijk reageren via onze website: 

http://voorthuizencentrum.wijkplatformbarneveld.nl/  

 

Volgende nieuwsbrief: 

Deze, de 31
e
 nieuwsbrief  oktober  2017  hopen wij in de maand 

november  2017 te bezorgen. 

Onze nieuwsbrieven  vind u ook op onze wijkplatform website. 

 

Volgende wijkplatformvergadering: 

Deze vindt plaats op dinsdag 31 oktober  2017 en wel in het `t 

Trefpunt. Aanvang 20.00 uur. 

Iedere wijkbewoner kan actief aan de vergadering deelnemen met of  

zonder inbrengpunten.  


