Inspreeknotitie door het wijkplatform Voorthuizen centrum betreffende “Afvaldepot op het
parkeerterrein van VVOP aan de Roelenengweg”. Commissievergadering Samenleving d.d.
13 september 2017: Besluiten B&W inzake onderzoek milieustraat Otelaar met vragen over
(mini) milieustraten in dorpen.

Inspreeknotitie Milieubeleid en Groenafvaldepot op het
parkeerterrein van VVOP.
Geachte mevrouw de wethouder en commissieleden,
Mijn naam is Joep van Tilburg, secretaris van het Wijkplatform Voorthuizen-centrum.
Allereerst wil ik U bedanken, namens het Wijkplatform Voorthuizen-centrum en de
bewoners van de Roelenengweg, voor het inspreken betreffende het afval c.q. milieubeleid
met name voor Voorthuizen.
- Het Wijkplatform Voorthuizen-centrum zou graag zien dat de gemeente Barneveld een
mini milieudepot inricht voor Voorthuizen. Dit is in onze ogen nodig om het inzamelen van
gescheiden afval compleet te maken, het kan niet alleen bij vier kliko’s blijven. Dan verdwijnt
er toch nog teveel ongewenst afval in de grijze container. Zoals b.v. elektrische apparaten,
chemisch afval, klein witgoed en veel incontinentie materiaal en Pampers, die behoorlijk
gaan stinken en dan is 1x In de vier weken ophalen niet genoeg.
- De locatie hiervoor, denken wij, zou langs de nieuwe rondweg kunnen komen als deze klaar
is en dan b.v. langs de Baron van Nagelstraat op de stukken grond die vrij komen van het
maïsdoolhof en het oude voetbalveld van de Kievieten.
Dit heeft als voordeel korte en snelle aan- en afvoerlijnen met de Otelaar, kortere reistijd
voor personeel, betere stalling voor voertuigen en men kan een beter onderkomen
realiseren die voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en ARBO. Dit werkt alleen
maar kosten besparend.
Voor de meeste mensen ligt de Otelaar te ver weg, of kan niet door iedereen bereikt
worden. Het zou fijn zijn als het ook op de fiets bereikbaar wordt.
- Pluspunt is dan ook dat al dat zware verkeer van de gemeente en verschillende
onderaannemers niet meer door het dorp hoeven te rijden. Dit gezien naar de toekomst als
de rondweg is gerealiseerd, dan wil de gemeente Voorthuizen autoluw maken en heeft dit
vastgelegd in een nieuw Verkeer- en Vervoersplan.
- Het Groenafval depot lag ook aan de Baron van Nagelstraat, maar is 2 jaar geleden
verhuisd naar het parkeerterrein van VVOP aan de Roelenengweg te Voorthuizen. Dit geheel
is toen zonder overleg met het Wijkplatform doorgevoerd.
Het Wpf-vc heeft voorgesteld om het groenafval depot daar te laten totdat er een betere
plek is gevonden.
-Het probleem is nu dat de gemeente een groot gedeelte van de parkeerplaats van VVOP
aan de Roelenengweg heeft omheind voor een groenafvaldepot. Dat kost veel
parkeerplaatsen, wat weer extra parkeerdruk en overlast op de Roelenengweg teweeg
brengt. Bewoners kunnen soms niet van hun oprit af en hulpdiensten hebben op zaterdag
nauwelijks doorgang.
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-Deze hele omgeving en de parkeerplaats heeft de bestemming Sport, daar wordt erg
lichtzinnig mee om gegaan, het groen erom heen in de straat staat omschreven als
landschapswaarde en dit geheel is omschreven als een stilte gebied.
Men heeft nu voor de 3x een omgevingsvergunning aangevraagd voor deze parkeerplaats.
De gemeente geeft hiermee aan geen andere oplossing te willen zoeken en creëert hiermee
een blijvend groenafvaldepot midden in een stille woonwijk.
Door de aanleg van dit groenafvaldepot geeft dit alles ontzettend veel lawaai en overlast.
Wij vinden dit maatschappelijk onaanvaardbaar.
Tevens heeft de maatregel om aan dit complex een regio functie te geven, geleid tot veel
overlast van alle gemeentelijke vrachtauto’s en ander verkeer uit de omgeving dat hier naar
toe komt. Dit houd in dat er zeker 40 tot 80 verkeersbewegingen extra door de straat rijden
en door het dorp.
Al met al zal het vestigen van een groenafval- en milieudepot aan de rand van Voorthuizen
alleen maar positieve punten op leveren en hebben we een win - win situatie.
Ik dank U voor uw aandacht.
PS. Ik heb ook een langere en uitgebreidere versie van de inspreeknotitie aan U
overhandigd.
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