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De leden van het wijkplatform Voorthuizen centrum wensen alle 

bewoners van Voorthuizen een voorspoedig en gezond 2018 toe! 

Bovendien veel  woonplezier in een veilig Voorthuizen. 
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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 Koninginnelaan  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 

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. 3 april  2018.  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                                            

de Koninginnelaan), 

vacature 

 

Smidsplein  en 

Bunckmanplein 

 

 

Bakkersweg (gedeelte 

tussen Apeldoornsestraat 

en de      Koninginnelaan)   

vacature 

 

 
  

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.  12 december  2017: 

 
Aanwezig; Anton van Rooij (coördinator  binnen het gemeentehuis voor 

wijkplatforms ), Joep van Tilburg, Jan de Wit, Chris van Beek, Albert 

van Beek, Jan Boersma, Peter Spruit (CU), Marcel Godschalk (PRO98) 

en Arend Kleijer (SGP), Henk Vonder (Politie – Midden Nederland) 

Bewoners; De heren B. Veenhuizen, Esscher en Eckert. 

Verhinderd; de heer Piet v.d. Bunt (SGP) en Inge Jongeneel 

(coördinator  binnen het gemeentehuis voor wijkplatforms) met 

kennisgeving. 

 

1. Opening; 

Joep van Tilburg opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 

welkom. 

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda; 

a. Mededelingen secretaris: 

1) Joep stelt de heren Marcel Godschalk (raadslid PRO98) en Arend 

Kleijer (commissielid SGP) voor die voor de eerste keer  aanwezig 

zijn en stelt Anton van Rooij voor als tijdelijk plaatsvervanger voor 

Inge Jongeneel (coördinator  binnen het gemeentehuis voor 

wijkplatforms). 

2) Het overleg met VVOP is mislukt. VVOP is zijn afspraken niet 

nagekomen en reageert verder niet op onze mail. 

3) Na overleg van Joep van Tilburg en Jan de Wit met de gemeente is 

het wijkplatform er in geslaagd om twee zitbanken te realiseren op 

het Bunckmanplein rond de moeraseik. 

4) Er is een gesprek geweest met de Barneveldse krant over het 

groenafval depot aan de Roelenengweg. 

5) Verkeersborden op de Hoofdstraat zijn verplaatst en zijn nu 

duidelijk zichtbaar, verder zijn er op de Gerard Douwstraat een paar 

verkeersborden recht gezet. 

6) Trottoirbanden op de Bakkersweg zijn wit geschilderd. 

b. Mededelingen Anton van Rooij; 
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1) Op 30 november heeft er bij AH een Aktie plaats gevonden tegen 

zakkenrollen, daarbij werden er belletjes uitgedeeld. 

2) Anton gaf een toelichting over vuurwerkbeleid in de gemeente. 

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2017; 

a. Notulen worden na een aanpassing goedgekeurd. 

 

4. Communicatie; 

a. Acties;  Geen. 

b. Plannen en activiteiten; Geen. 

 

5. Veiligheid en Verkeer; 

a. Meldingen:. 

a) Henk Vonder (Wijkagent) geeft een uiteenzetting over de 

criminaliteit en overlast in Voorthuizen. 

b) De cijfers van inbraken stabiliseren ten opzichte van verleden 

jaar. De meeste inbraken vinden plaats in de middag- en 

avonduren. 

c) Voor geweldzaken ziet men voor 2017 een stijging ten opzichte 

van het jaar 2014/ 2015. Deze vinden vaak plaats op dinsdag- en 

woensdag nacht en in de weekenden.  

d) Tijdens de braderiefeesten vinden er regelmatig incidenten 

plaats en ontstaat er soms overlast van mensen die te lang 

blijven hangen. De politie neemt daarvoor enkele maatregelen. 

e) Het aantal vernielingen zijn gedaald en vinden vaak plaats in juli 

en augustus. 

f) Diefstal uit auto’s is gelijk gebleven, auto’s zoals VW en Seat 

zijn populair, vooral airbags  en navigatiesystemen.  

g) Spiegel bij de uitrit van de huisnummers 21 t/m 29 aan de 

Apeldoornsestraat is overeenkomstig de afspraken door de heer 

Veenhuizen geregeld en geplaatst. 

 

 

 

b.   Plannen en activiteiten: 
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a) GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan), Joep geeft 

korte uitleg van de stand van zaken. Er is een verzamellijst van 

wensen en knelpunten gemaakt. Het is de bedoeling dat de 

knelpunten binnen de wijken gelijktijdig met het uitvoeren van 

het GVVP uitgevoerd zullen worden. 

b) Vanaf de nieuwe rotonde bij Holzenbosch zullen de huidige 

fietspaden aan beide kanten van de Baron van Nagellstraat tot 

aan de Punt blijven bestaan. Verder hebben we gehoord dat het 

fietspad vanaf de Rubensstraat naar Putten zal worden verbreed. 

c) Aanvraag van een parkeerverbod aan de kant van de woningen 

op de Roelenengweg, voor het gedeelte tussen de 

Sportparkstraat en de eerste zijstraat van de Roelenengweg. 

c.  Acties; 

a) Draagvlak creëren bij de bewoners van de Roelenengweg t.a.v. 

een eenzijdig   parkeerverbod. 

b) De vergadering vraagt Anton van Rooij de stand  van zaken over 

de ontwikkelingen en aankleding  van de rotonde de Punt. 

Tijdens de vergadering hoorden wij van Chris dat de gemeente 

het al met het PB en de OVV heeft geregeld. Dit is geheel tegen 

de afspraken in, de gemeente (afd. BOR) had ons duidelijk 

beloofd dat alle partijen ( dus ook het Wpf-vc)bij de discussie 

betrokken zouden worden.  

 

6. Openbare ruimte (BOR); 

a) De afvalbakken langs de beek in Blankensgoed zijn beter 

verdeeld en er is bij de zitbanken een afvalbak bijgeplaatst. 

Tevens zou er, halverwege  langs het voetbalveld van VVOP 

een afvalbak worden geplaatst. 

b)  De aankleding rond het Vlasbekje bestaat alleen maar uit een 

grasveld met daarin een WADI.  

c) Er is achteraf een pad aangelegd tussen de Kerkstraat en de wijk 

Blankensgoed. 
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d) Het groenafval depot aan de Roelenengweg zal op termijn gaan 

verdwijnen. De gemeenteraad heeft unaniem een motie van de 

CU aangenomen waarin zij de wethouder aangegeven hebben 

naar een andere locatie hiervoor te zoeken. 

e) Hans Geurtsen geeft aan dat door de nieuwbouw op het 

Bunckmanplein waarschijnlijk de kerstboom niet meer op de 

huidige locatie kan blijven staan. Het wijkplatform vraagt 

tekeningen op en zal e.v. kijken naar een nieuwe locatie. 

 

7. Sociaal- en Volkshuisvestingsonderwerpen;  
    Geen. 

 

8. Bespreken van de aandacht- en verbeterpuntenlijst; 

    De lijst wordt geactualiseerd. Punten 105,110 en 111 zijn 

gerealiseerd. 

 

9. Tekst voor de nieuwsbrief en website; 

Afgesproken is dat we de tekst over “Connect Us” opnemen.   

Vanaf november vorig jaar is in Barneveld Connect Us actief, dit is een 

jongerenorganisatie, die vluchtelingjongeren wil verbinden aan 

Nederlandse jongeren. Dit gebeurd door 1 keer in de 2 weken op 

maandagavond een sportactiviteit en 1 keer in de 2 weken op 

woensdagavond een Spel/muziek/dans activiteit te organiseren.  De 

activiteiten zijn bedoeld voor de doelgroep 15-27 jaar, dus heel breed. 

 

10. Afspraken en bijeenkomsten; 

a.  De leden is een vragenlijst toegestuurd met vragen hoe zij aankijkt 

tegen de  samenwerking   met de gemeenteraad en om het functioneren 

te verbeteren, n.l.   “ Gemeenteraad & wijkplatforms, de perfecte 

combinatie?” 

b. De vraag is bij ons neergelegd, of wij mee willen denken over een 

e.v. nieuwe plek voor de kerstboom. Dit omdat er na het realiseren van 

de nieuwbouw op het Bunckmanplein er op de oude plek waarschijnlijk 

geen plaats meer is.  
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11. Rondvraag; 

-Na vele jaren lid te zijn geweest van het wijkplatform Voorthuizen 

centrum heeft Jan Boersma te kennen gegeven te stoppen met zijn 

activiteiten en dat dit zijn laatste vergadering is. Jan, namens het 

wijkplatform bedankt voor je inzet. 

 -Albert van Beek merkt op dat het onderhoud van het groen rond het 

zwembad slecht is. 

Verder is er tijdens de sneeuw periode onvoldoende sneeuw geruimd, 

waardoor de        toegang tot het zwembad erg slecht was. Ook merkt 

hij op dat de reclameborden voor de Jumbo te veel op de weg staan, 

waardoor het autoverkeer er last van heeft. 

-Hr.Escher  constateert dat er op de Bakkersweg bij de uitritten van nr. 

56 en 58 de weg is verzakt en dat er water blijft staan. Verder zegt hij 

dat er op de Koninginnelaan/Smidsplein richting de AH geen oprit is 

voor een rollator. Voor deze klachten ontvangt het Wpf foto’s. 

-Hr.Eckert heeft geconstateerd dat de opritten- en afritten voor rollator  

rondom Avondrust moeilijk af te rijden zijn, doordat onderaan de afrit 

de rollator tegen het iets verhoogde wegdek aankomt, waardoor de 

rollator blijft steken. 

De verkeersdrempel bij de Aldi is te kort, waardoor veel auto’s met de 

voorkant het wegdek raken. Bij de voetgangers oversteekplaats op de 

Molenweg naast de strook staat altijd een auto.  Voor deze klachten 

ontvangt het wpf foto`s. 

-Marcel Godschalk (PRO98) geeft aan dat hij de sfeer van de 

vergadering prettig en goed vind. 

-Peter Spruit (CU) Zou graag zien dat wij een ambtenaar voor een 

specifiek onderwerp uitnodigen, ik heb beloofd dat wij daar de 

volgende vergadering naar zullen kijken. 

-Jan de Wit constateert dat er nog steeds wateroverlast bij de ingang van 

de Jumbo is en zegt dat de werkzaamheden maar half zijn uitgevoerd. 

Hij stuurt een foto en zullen het verder oppakken. 

Arend Kleijer (SGP) brengt een braakliggend stuk grond  bij het 

Molenveen onder de aandacht en vraagt zich af wat de ze daar mee 

willen. 
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12. Sluiting; 

 

Joep sluit de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen en een 

voorspoedig Nieuwjaar. 

 

De volgende vergadering is op  3 april 2018 in het Trefpunt, 

aanvang 20.00 uur. 

 

AANDACHT - / VERBETERPUNTEN 

Nr. Omschrijving: Actie: Actie / Opmerkingen 

(voortgangscontrole): 

datum: 

32 Parkeren auto`s 

overkant Kruidvat 

gevaarlijk. 

12-6-2007  

Geactua-

liseerd.  

Dec. 2017 

12/12/2017: Dit punt 

op nieuw ingebracht 

bij de bespreking voor 

het  verkeersluw  

maken van het 

centrum.  De 

gemeente  wilde dit 

punt in  2008   niet 

gelijktijdig oplossen  

met de aanleg van het 

nieuwe centrum.  In 

het verleden  frequent 

over gecorrespondeerd. 

T.z.t. na aanleg 

rondwegen activeren.  

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 
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36 Laden en lossen 

(Kruidvat, Jumbo). 

Bezoekers van de 

Jumbo ervaren de in- 

uitrit als gevaarlijk. 

10-9-2007   

Geactua- 

liseerd.  

Dec. 2017  

12/12/2017: Dit punt 

op nieuw ingebracht 

bij de bespreking voor 

het  verkeersluw  

maken van het 

centrum.   De 

gemeente  wilde dit 

punt in  2008   niet 

gelijktijdig oplossen  

met de aanleg van het 

nieuwe centrum.  In 

het verleden  frequent 

over gecorrespondeerd. 

T.z.t. na aanleg 

rondwegen activeren.  

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 
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46 Extra zebra in de 

Apeldoornsestraat  de 

omgeving van de 

Molenweg - 

Sportparkstraat en 

uitbreiding ter plekke 

van een 30 km zone. 

8-09-08  

Geactua- 

liseerd.    

 Dec. 2017 

12/12/2017: Dit punt 

op nieuw ingebracht 

bij de bespreking voor 

het  verkeersluw  

maken van het 

centrum. 26/09/2011. 

Op meerdere 

zienswijzen van het 

wijkplatform heeft 

B&W  uiteindelijk 

schriftelijk  toe gezegd 

dat na aanleg  van de 

beide rondwegen een 

zebra  met plateau 

worden aangelegd als 

verkeersremmende 

maatregel in een 30 km 

zone.  Mede op een  

uitgebracht advies door 

VVN.  Ook vanwege  

de onoverzichtelijk 

verkeerssituatie ter  

plekke van de 

kruisingsomgeving, 

welke  als onveilig 

wordt ervaren. In 

samenhang met 

aandachtpunt 76.  

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 
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76 Het verplicht oversteken 

van de 

Apeldoornsestraat door 

fietsers richting centrum 

vóór de Passage. 

10-5-2010  

Geactua- 

liseerd.    

Dec. 2017 

12/12/2017: Zie 

opmerkingen bij 

aandachtpunt 46. 

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 

90a Verkeersonduidelijkheid 

vanwege het halfronder 

plateau hoek 

Sportparkstraat / 

Roelenengweg. Het 

ontbreken van een t - 

plateau bevorderd 

sluipverkeer. Oud 

actiepunt 9 destijds. 

8-4-2014  

Onder- 

handen 

12/12/2017: Wordt op 

genomen in een meer 

jaren budget voor 

reconstructie. Nog  

steeds geen bericht van 

de gemeente wanneer 

dit punt gerealiseerd 

wordt. Gelijktijdig met 

actiepunt 101. 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. 
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Met de realisatie van 

een   T-vormig plateau 

vervallen deze beide 

nadelen en zal het 

verkeer minder hard de 

Sportparkstraat 

inrijden.  Evaluatie   

vergadering  3 april 

2018.      

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 

12/12/2017: 
Gelijktijdig met actie 

punt 90a.  Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 
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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 

12/12/2017: De 

zienswijzen van het 

wijkplatform hebben 

geresulteerd dat de CU 

een motie heeft 

ingediend, die  met de 

volle ondersteuning 

van de gemeenteraad  

tot gevolg heeft gehad 

dat B&W een andere 

plek moet zoeken voor 

het illegale groen 

afvaldepot aan de 

Roelenengweg.  Het 

wijkplatform heeft in 

deze(n) zienswijzen 

B&W tevens verzocht 

om een mini  

milieustraat  in  

Voorthuizen te 

realiseren, zodat de 

Voorthuizenaren niet 

meer naar het verre  

Otelaar behoeven te 

rijden. Dit heeft 

tevens grote voordelen 

voor de dorpen 

Garderen en Stroe, 

voor wie de afstanden 

tot de Otelaar te groot 

zijn. Bij realisatie 

verwacht het 

wijkplatform een  

hogere opbrengst aan  
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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. 

in geleverd afval. Het  

verzoek  past tevens  in 

een door de raad op 

gedragen onderzoek 

aan B&W voor meer 

milieufaciliteiten  

binnen de gehele 

gemeente Barneveld. 

Dus  meer 

mogelijkheden als 

alleen Otelaar. 

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 

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 

12/12/2017: Deze 2 

essen  zijn gekapt 

wegens de ziekte 

essentak sterfte. Een 

wens van de bewoners 

is destijds is wel 

beloond door de het 

planten van de green 

spire op het 

Oranjeterrein. Onze 

vraag waarom voor het 

rooien van de 2 essen 

geen kapvergunning is  

aangevraagd is niet 

beantwoord. Evaluatie  

vergadering  3 april  

2018. 
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118 Over de volle lengte 

langs het voetbalveld 

van VVOP in de wijk 

Blankensgoed 

(Duizendblad)  zijn 

geen afvalbakken 

aanwezig. 

12-12-17 

Onder- 

handen 

12/12/2017: Plaatsing 

van één afvalbak 

halverwege is door de 

gemeente toegezegd.  

Evaluatie  

vergadering  3 april  

2018. 

119 De bewoners aan de 

Roelenengweg, wonend  

tegenover de VVOP  

velden, ondervinden al 

jaren directe overlast 

van geparkeerde auto`s 

op zaterdag.  De ene 

keer meer en de andere 

keer minder. Ook  komt 

het voor dat in geval 

van calamiteiten  

ambulance en / of 

brandweerauto  geen of  

zwaar gehinderd een 

doorgang vinden. Het 

wijkplatform heeft voor 

ogen  ter oplossing van 

de parkeerhinder aan 

een zijde van de 

Roelenengweg een  

parkeerverbod op 

zaterdag in te laten 

stellen. Alle pogingen 

om hierover met het 

VVOP bestuur in  

contact te komen zijn  

mislukt. 

12-12-

2017  

Onder- 

handen 

12/12/2017: Een 

gemeentelijke 

verkeersdeskundige is 

bereid een eenzijdig 

parkeerverbod in te 

stellen, als  hiervoor 

draagvlak aanwezig is  

bij een  meerderheid 

van de  betreffende 

bewoners van  de 

betreffende bewoners. 

Het wijkplatform gaat 

dit onderzoeken. 

Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 



31
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

december  2017 

Pagina 21 van 40 

120 Aandachtpunten, zoals 

beschreven in de 

notulen d.d. 12-12-2017 

onder punt 11: 

Rondvraag. 

12-12-

2017  

Onder-  

handen 

12-12-2017:Actie 

secretaris  na ontvangst 

foto`s. Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 

121 Plasvorming ter hoogte 

van de lange  

fietsenstalling bij de 

Jumbo is niet opgelost.  

12-12-

2017 

Onder- 

handen 

12/12/2017: Secretaris 

zal d.m.v. van foto`s 

dit bestaande probleem 

neerleggen bij de 

gemeente ter 

oplossing. Evaluatie  

vergadering 3 april  

2018. 
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GEREALISEERDE AANDACHT- / VERBETERPUNTEN 

IN  2017 

Nr. Omschrijving: datum: Oplossing / 

Opmerking: 
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.    

12-12-17 De  nieuwe  beplanting 

geeft de  houtsingel een  

beter aanzien. 
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110 Naar aanleiding van 

klachten  van ouderen en 

vooral  in het donker 

(zijkanten) van de 

oplooptegels  zijn ter 

plekke van de 

versmalling in de 

Bakkersweg niet goed 

zichtbaar.  Jan Boersma 

vroeg om deze tegels wit  

te verven.  

12-12-17 De oplopen zijn 

inmiddels wit geverfd. 

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). 

12-12-17 De verkeersborden zijn 

verplaatst. Dus nu altijd 

goed zichtbaar 
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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. 

12-12-17 Het bordje met de 

huisnummers is nu 

direct  bij de inrit 

geplaatst en de spiegel 

is in aan de 

lantaarnpaal bevestigd 

ter plekke van de inrit. 

De betreffende 

bewoners zijn na wat 

stress tevreden met de 

huidige uitvoering.  
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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. 

12-12-17 De afvalbakken zijn 

verplaatst en er is 1 

extra afvalbak bij 

geplaatst. 

115 2 Verkeersborden in de 

Gerard Doustraat  zijn  

niet zichtbaar vanaf de 

rijweg. 

12-12-17 2 Betreffende 

verkeersborden in de 

Gerard Doustraat zijn 

haaks op de rijrichting 

gemonteerd. 

116 Het wijkplatform met 

ondersteuning van PBV 

en  de OVV heeft een 

verzoek ingediend  bij de 

gemeente om het  

Bunckmanplein  meer 

aan te  kleden door 

plaatsing van zitbanken  

rondom de Moeraseik. 

12-12-17 Het verzoek is beloond 

door plaatsing van 2 

stuks zitbanken rondom 

de Moeraseik. 

117 Verlichting in de 

versstraat naast AH 

ontbreekt.  

12-12-17 Verlichting is 

aangelegd. 
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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   2017 8  

2012 10     

     96 

 

Jan Boersma, Koninginnelaan 40: 

In de laatste vergadering  van het wijkplatform op 12 december 2017 

deelde Jan de vergadering mede, dat dit  zijn laatste vergadering is als 

lid van het wijkplatform. Bij de oprichting van  het wijkplatform in 

2007 meldde Jan  zich al aan als lid.  Een groot aantaal door Jan  

ingebrachte verbeterpunten zijn  gerealiseerd.  Zijn specifieke gebied  

was  de Hoofdstraat (centrum), Koninginnelaan,  Bakkersweg, Van den 

Berglaan, Smidsplein en het Molenveen. Jan was een zeer betrokken 

lid. De gemeente en  het wijkplatfom bedanken Jan voor zijn enorme en 

jarenlange inzet en wensen hem nog veel en een lang woonplezier toe in 

zijn “Voorthuizen”. 

 

Oproep: 
Door het vertrek van Jan Boersma 

heeft  het wijkplatform geen leden  

meer wonend in een  van de 

volgende straten: Bakkersweg, 

Van den Berglaan, 

Koninginnelaan en Smidsplein. 
Voor dit wijkgebeid  kan het   wijkplatform alleen  functioneren, 

wanneer 1 of meerdere  bewoners uit deze straten (pleinen)  deelnemen 

aan wijkplatform. Het wijkplatform heeft nu eenmaal “ogen en oren” 

nodig ter verbetering van de leefomgeving, veiligheid, etc. In  centrum 
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van Voorthuizen vinden nog altijd dynamische veranderingen plaats (en 

deze zullen  er altijd zijn) waar centrumbewoners op deze 

veranderingen via het wijkplatform inspraak hebben. Deze nieuwsbrief 

en  vorige, zoals ook onze website, geven een goed inzicht hoe het 

wijkplatform functioneert en zich mettertijd bewezen heeft. Voor de 

continuïteit van het wijkplatform is voldoende mankracht een 

voorwaarde. Dus daarom deze oproep: meldt u aan bij ons 

wijkplatform en / of   kom eerst kennismaken op onze  

eerstkomende vergadering d.d. 3 april 2018 in het Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. Wijkplatfoms zijn in het leven geroepen door de 

gemeente Barneveld en deelnemen aan een wijkplatform is een van de 

vormen van vrijwilligers werk.  

Toevoeging:  

Natuurlijk bent  u ook van harte welkom als lid van ons wijkplatform 

als u in een van de overige straten in het  centrum woont of op 

Blankensgoed. De straten die  tot het wijkplatform gebied behoren zijn 

op bladzijde 3 van deze nieuwsbrief vermeld.  

 

 

 

 

 

Nieuws  uit het  politiebureau - Wheemstraat: 
Woninginbraken Voorthuizen: 

Het aantal woninginbraken in 2017 ligt op hetzelfde niveau als vorig 

jaar al dient erbij vermeld te worden dat de maand december op dit 

moment nog niet voorbij is. In de middag- en avonduren vinden de 

meeste woninginbraken plaats. Hierbij vallen de vrijdagen en 

zaterdagen op. In alle maanden van het jaar vinden deze inbraken 

plaats. Preventie is dus erg belangrijk. Aansluiten bij een buurt- of 

veiligheid APP wordt zeker aanbevolen. De gemeente Barneveld en de 

wijkagenten Voorthuizen kunnen hierover meer informatie verstrekken. 
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Vernielingen:  

Hier een daling van het aantal incidenten ten opzichte van het jaar 2016. 

De meeste vernielingen hebben plaats in de maanden juli, augustus en 

december, vooral in de avond- en nachtelijke uren op de donderdagen, 

vrijdagen en zaterdagen.   

Inbraken in / uit voertuigen: Het aantal inbraken in/uit voertuigen ligt 

gelijk aan het  jaar 2016. Voornamelijk in de nachtelijke uren op diverse 

dagen in de week. Favoriete voertuigen zijn die van de Volkswagen 

groep (VW/Seat/Skoda) maar ook Peugeot en Opel.   

Geweldsincidenten:  

Hierin is een stijging te zien ten opzichte van het vorige jaar (2016) 

maar is vergelijkbaar met het jaar 2015. De meeste incidenten hebben 

naar verhouding plaats in de maanden juli en augustus. Diverse 

incidenten op de dinsdag- en woensdag nacht. Wat te maken kan 

hebben met de zes braderiefeesten in Voorthuizen waar naar schatting 

per avond tussen de 700 en 1000 bezoekers heen gaan.  

 

Henk Vonder 

Gebiedsagent Voorthuizen noord + winkelcentrum. 

 

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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Jeugd activiteiten  

Voorthuizen:www.barneld.nl/beactive
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€ 500.000,- voor duurzaamheidsleningen in de 

gemeente Barneveld 

Berichtte de gemeente op donderdag 21 december 2017 in haar 

wekelijkse nieuwsbrief. 

Een lening om duurzame maatregelen aan uw woning te 

financieren. 

De gemeente Barneveld heeft opnieuw € 500.000,- beschikbaar 

gesteld voor duurzaamheidsleningen. Inwoners, culturele 

instellingen en sportverenigingen kunnen nu weer tegen 

aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor bijvoorbeeld 

zonnepanelen op het dak, isolatie, warmtepompen of andere 

duurzame maatregelen in de woning.   

U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen voor het 

isoleren van de woning of complex en de aanschaf van 

energiebesparende installaties, zoals warmtepompen, 

zonnepanelen, zonneboilers, gevelisolatie etc. Lees hoe u 

een duurzaamheidslening aanvraagt. 

Contact met het Energieloket:Wilt u meer weten over duurzaam 

(ver)bouwen, energie besparen, de duurzaamheidslening of 

subsidies, bel of mail dan met het Energieloket van de gemeente 

Barneveld: T (0342) 495450 of energieloket@barneveld.nl. U 

ontvangt dan gratis en onafhankelijk energieadvies van 

energieadviseur Jan Peter Pols van het Energieloket. Of kijk 

of het Energieloket. Bijvoorbeeld voor 

de subsidiemogelijkheden of BTW - regeling zonnepanelen. 

https://www.barneveld.nl/aanvragen-en-regelen/duurzaamheidslening-aanvragen
mailto:energieloket@barneveld.nl
http://energieloketbarneveld.nl/
http://energieloketbarneveld.nl/wonen/hoe-ga-betalen/aantrekkelijke-subsidies-energiebesparing
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Opmerking betreffende duurzaamheidsinvesteringen : 

Nu is het een zeer gunstige tijd om 

in duurzaamheid voor uw  woning 

te investeren.  

Waarom?  

Door de huidige  zeer lage 

spaarrente  bereikt u een 

beduidend hoger rendement  van 

uw spaar te gegoeden door te 

investeren in duurzaamheid. 

Afhankelijk van uw investeringsbedrag  ligt de  terug verdientijd 

globaal  tussen de 4 en 15  jaar. Direct na uw investering in 

duurzaamheid spaart u energie en draagt u direct bij aan de 

noodzakelijke klimaatverbetering. Minder CO2 uitstoot. Na de 

verstreken terugverdientijd zijn uw energielasten voor altijd   beduidend 

lager en met het bijkomstige gevolg dat  de verkoopwaarde van uw  

woning stijgt. Dus  wacht  niet langer met investeren in duurzaamheid! 

Bij een geschikt dak voor zonnepanelen is de beperkte investering 

hiervoor beslist binnen een relatief korte termijn terugverdiend! Koop 

samen  met uw buurman of  collectief met de bewoners van uw  straat 

de zonnepanelen in. 

 

Afvalinzameling 2018 voor kliko`s: 
De nieuwe gemeentelijke  afvalkalender voor  2018 kunt u vinden 

(downloaden of printen) op:  www.mijnafvalwijzer.nl 

of: 

Via de App : AfvalWijzer App 

of: 

Bel het  gemeentehuis (14 0342) en vraag om de afvalkalender 2018 

indien u  geen computer of smartphone bezit. 

Opmerking: 

In PDF formaat  print u het gehele jaaroverzicht van de afvalkalender. 
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Herinrichting van de rotonde de Punt: 

 

Het schildersbedrijf van Loenen 

en hoveniersbedrijf v. d.  Bunt  

hebben de gemeente te kennen 

gegeven  de rotonde de Punt te 

willen adopteren. In 

samenwerking  met   O.V.V., PBV 

en Visit  Voorthuizen.  De 

gemeente gaat in principe met de 

adoptie  akkoord en wacht het 

ontwerp af. Het  is  het plan dat de herinrichting van de rotonde in het 

voorjaar van 2018 plaats vindt. Het is de bedoeling  dat er geen  kunst 

opkomt en zeker geen standbeeld van Napoleon. Een grote meerheid 

van de Voorthuizenaren moet zich kunnen vinden in het nieuwe 

ontwerp.  

 

Het verkeersluw maken van het centrum (kern) van Voorthuizen 

na aanleg van beide rondwegen: 
Het traject  vanaf  de Molenweg 

tot aan de huidige 

verkeerslichten staat zeer hoog 

op de ingediende   verlanglijst 

van het wijkplatform  om het 

doorgaande verkeer te 

ontmoedigen, zoals een 30 km 

zone en voorrangsoversteek -

plaatsen voor voetgangers en 

fietsers.  Onderleiding van gemeentelijke verkeersdeskundigen 

waren op dinsdag 13 juni 2017  een groot aantal organistaies uit 

Voorthuizen bijeen  om  suggesties te verzamelen voor mogelijke  

verkeersmaatregelen om de kern van Voorthuizen onaantrekkelijk   

te maken  voor onnodig doorgaand verkeer. Een  groot aantal  



31
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

december  2017 

Pagina 33 van 40 

eensluidende suggesties werden genoteerd door de 

verkeersdeskundigen, waaronder 13 stuks van ons  wijkplatform. 

Deze 13 punten zijn vermeld op onze  website. Ook werd er 

gediscuteerd over  twee controversiële punten namelijk: 

landbouwverkeer wel of niet door de kern en wel of niet  van het 

opheffen van het busstation bij de Punt en deze dan  te situeren aan 

de grenzen van Voorthuizen. Het wijkplatform is beslist voor het 

handhaven van  het busstation bij de huidige rotonde. Tevens   vindt 

het wijkplatform dat  het landbouwverkeer door de kern van 

Voorthuizen  mag blijven rijden. Dit vanwege de economische 

belangen van deze bedrijven. Hun werkterrein ligt namelijk rondom 

het dorp en vanwege  heet aantal geringe verkeersbewegingen t.o.v. 

van motorvoertuigen. In feite geeft   het  landbouwverkeer in het  

huidige kern van Voorthuizen  geen problemen. 

Landbouwvoertuigen  mogen niet over de toekomstige westelijke 

rondweg. 

De verenigingen LTO en Cumela zijn tegen het huidige twee 

richtingenfietspad op de rotonde de Punt. Dit sluit volledig aan  bij 

de opvatting van. 90,6 % van alle  Voorthuizenaren, die de voorkeur 

geven aan een eenrichtingsfietspad op de rotonde. Gebaseerd op de 

uitslag   van de enquête georganiseerd door de wijkplatforms 

Voorthuizen Centrum en Oost. 

Vervolg: 

De verkregen  input uit de werksessie is  vertaald naar  concept 

verkeersmaatregelenplannen  waarvoor  nu  een globale kostenraming 

wordt op gesteld. Begin februari 2018 worden de  uit gewerkte concept 

verkeersplannen  gepresenteerd.  Afhankelijk van de  reacties worden  

de  concept  plannen  dan  om gezet tot een   definitief  voorstel   en aan 

het gemeentebestuur  voorgelegd. Het wijkplatform is vooral ook 

benieuwd  naar de  eigen inbreng van de verkeersdeskundigen. 

 

 



31
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

december  2017 

Pagina 34 van 40 

Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. 

Door de komst van meer mobiele apparaten en technische innovaties in 

auto’s is de potentiële buit van een autokraak toegenomen. Gewilde buit 

is een telefoon, tas, jas, laptop, gereedschap, navigatieapparatuur, 

airbags, kentekenplaten en koplampen.  

Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. 

Door de komst van meer mobiele apparaten en technische innovaties in 

auto’s is de potentiële buit van een autokraak toegenomen. Gewilde buit 

is een telefoon, tas, jas, laptop, gereedschap, navigatieapparatuur, 

airbags, kentekenplaten en koplampen.  

In 2016 hebben in Barneveld in totaal 174 incidenten plaatsgevonden 

die betrekking hebben op diefstal uit een auto of vanaf een auto, 

waarvan in. Voorthuizen 26.Deze zijn in Voorthuizen gelijkmatig over 

het gebied verdeeld. In Voorthuizen Zuid zijn relatief veel autokraken 

op de Steenkamp: 4 incidenten 

In Voorthuizen Noord vallen  Duizendblad (3 incidenten) en 

Knoopkruid (3 incidenten) op. Van alle 173 incidenten vonden er 73 

tijdens de nachtelijke uren plaats. 

Populaire nachten zijn van dinsdag op woensdag en donderdag op 

vrijdag. .Populaire tijdstippen zijn op woensdag t/m zaterdag tussen 

12.00 -14.00 uur en op woensdag vinden tussen 18.00 – 23.00 uur veel 

autokraken plaats. 

Opvallende buit in Barneveld is de bosmaaier en de compressor. 

39% van de autokraken betreft een diefstal vanaf het voertuig (airbag, 

koplamp etc.).  

31% betreft een diefstal vanuit het voertuig (laptop, gereedschap, tas 
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etc.). 

20% van alle melding betreffen een poging tot autokraak 

8% van alle autokraken betreft diefstal waarbij zowel vanaf als vanuit 

het voertuig gestolen is. 

2% van de gestolen goederen worden terug gevonden, 

 

De meest gewilde automerken in Barneveld zijn:1. Seat, 2. 

Volkswagen, 3. Peugeot,4. Opel,5. Audi,6. BMW en 7. Renault. 

 

Aanpak autokraak: 

 

Op basis van de inzichten uit de analyse zetten we de maatregelen 

gericht in. Extra toezicht, inzet van lokmiddelen en specifieke 

voorlichting wordt ingezet in buurten en locaties waar autokraken 

opspelen. Deze informatie kan ook gebruikt bij het controleren van 

bijvoorbeeld het digitale opkopersregister en gewilde onderdelen 

kunnen met Track en Trace worden uitgerust. 

 

Preventie: 

We willen de kans op autokraak laten afnemen door autobezitters 

bewust te maken van het risico op autokraak en hun gedrag te 

beïnvloeden, zodat hun spullen niet zomaar achterlaten. Maar ook zodat 

bewoners 112 bellen bij een verdachte situatie. Omdat ‘de gelegenheid, 

de dief maakt’, legt Barneveld grote nadruk op preventie door het 

vergroten van bewustwording. Nog altijd wordt er tijdens controles veel 

(zichtbaar aanwezige) buit aangetroffen in geparkeerde auto’s en ook 

schromen veel bewoners nog om 112 te bellen bij een verdachte 

situatie. Met de nieuwe communicatiematerialen uit de landelijke 

campagne ‘Voorkom Autokraak’ (nieuwe borden, posters en flyers) 

wordt de bewustwording vergroot. Deze communicatiematerialen 

worden op logische plaatsen en op looproutes ingezet. 

 

Repressie: 
We willen met onze partners autokrakers en helers op heterdaad 

betrappen en opsporen. Daarnaast willen het voor (potentiële) daders 
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onaantrekkelijk maken om autokraken te plegen door formeel en 

informeel toezicht te organiseren. Toezicht werkt preventief en vergroot 

de heter daadkracht. Doordat alle autokraken in kaart worden gebracht 

kunnen trends en hotspots worden ontdekt. Politie, toezichthouders en 

betrokken burgers (deelnemers Whatsapp, hondenbezitters) houden 

toezicht bij een hotspot en er worden lokauto’s en lokmiddelen ingezet. 

Hierbij valt te denken aan het plaatsen van mobeye’s en Trek en Trace 

(gps) in de navigatie, koplampen RNS systemen. Autobezitters worden 

geïnformeerd hoe ze zelf de auto kunnen beveiligen met bijvoorbeeld 

een camera of een babyfoon.  

Innovatieve ideeën die momenteel worden uitgewerkt zijn:  

- Inzet van een LORA  (Long Range Gateway) met sensoren. Na het 

plaatsen van een antenne (bereik van 10 km) op een centrale plaats, 

kunnen hierop 10.000 sensoren met diverse functionaliteit worden 

aangesloten. Deze zomer wordt een pilot gestart met het plaatsen van 

deze sensoren in (gewilde) auto’s in de wijken Veller en de Burgt.  

- Ontwikkeling van een nieuwe spray waarmee gewilde auto-

onderdelen kunnen worden ingespoten en die op de handen van auto 

inbrekers zichtbaar blijft met een UV lamp van de politie. Dit is 

belangrijk voor de aanpak van daders, aangezien de buit vaak eerst 

ergens verstopt wordt. 

- In overleg met verzekeraars wordt onderzocht of bij de vervanging 

van een (gestolen) onderdeel er track en Trace  in geplaatst kan worden. 

Frequent gestolen onderdelen kunnen hiermee beter beschermd worden 

en de pakkans van daders enorm vergroot.  

 

Toelichting: Bovenstaande tekst is een verkorte versie van het huidige 

gemeentelijke beleid tot het  terugdringen van auto inbraken.  
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Bunckmanplein rondom de Moeras eik verrijkt met  twee 

zitbanken.  
Door de opstelling van deze  twee  zitbanken is een sociaal 

ontmoetingspunt gecreëerd rondom de Moeras eik,  waar 

Voorthuizenaren en  bezoekers van Voorthuizen elkaar  kunnen 

ontmoeten, uitrusten, meimeren of  het pleingebeuren kunnen 

observeren.  

Een ondernemer uitte zijn  enthousiasme over de  opstelling van de  

twee banken en vond het geheel een “romantische uitstraling” hebben.  

Het  plaatsen van deze  twee banken is een initiatief van  het  

wijkplatform Voorthuizen centrum  in nauwe samenwerking met de  

Ondernemingsvereniging Voorthuizen en met de instemming van 

Plaatselijk Belang Voorthuizen. De gemeente wilde het initiatief  graag 

belonen  en heeft voor de plaatsing  overleg gepleegd met de  

marktkooplui. De beide  banken staan opgesteld onder de kroon van de  

Moeras eik en wel met de langste zichtassen. 
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FLORALA VOORTHUIZEN 2017 

Thema: wereldsteden 

De middag- maar vooral de  avondoptocht trok veel toeschouwers! 

 

 

De foto geeft de wagen weer gebouwd en gesponsord door de bewoners 

van Apeldoornsestraat, G. Doustraat, J. Steenstraat, Kerkstraat, 

Roelenengweg, Schoolstraat en Sportparkstraat. Zij hebben gekozen als 

wereldstad: Amsterdam. Met als hoofdonderwerp de beweegbare 

magere brug en een typisch Amsterdams grachtenhuis. Zelfs een  stukje 

gracht met bootje ontbreekt niet.  
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De wijk Blankensgoed koos voor Moskou, de hoofdstad van Rusland. 

Het grootste land ter wereld wat bekend staat om haar balletten en de 

matroesjka’s, maar ook zeker om de architectuur. Met deze wagen 

willen de bewoners van Blankensgoed  u mee nemen in de wereld van 

deze Russische bouwwerken, met prachtige kleuren en bijzondere 

vormen. En wel speciaal de orthodoxen kerken binnen de muren van het 

Kremlin. 
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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 32
e
 nieuwsbrief  april  2018,  hopen wij in de maand april of 

mei  2018 te bezorgen. Onze nieuwsbrief verschijnt 2 x per jaar. 

Onze nieuwsbrieven  vind u ook op onze wijkplatform website. 

 

Volgende wijkplatformvergadering: 

Deze vindt plaats op dinsdag  3 april 2018 en wel in het `t Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Iedere wijkbewoner kan actief aan de vergadering deelnemen met of  

zonder   inbrengpunten. Toon uw interesse! 


