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             Notulen van 3april 2018  
 
Aanwezig; Anton van Rooij (coördinator  binnen het gemeentehuis voor wijkplatforms ), 
Leden Wijkplatform; Joep van Tilburg, Jan de Wit, Chris van Beek, Albert van Beek, 
Raads - en commissieleden; Peter Spruit (CU), Marcel Godschalk (PRO98), Arend Kleijer (SGP) 
en Harry Klein Obbink (BI). 
Bewoners; De heren B. Veenhuizen, C. Kammeijer en J. Bos 
 

1. Opening; 
Jan de Wit opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda; 
a. Mededelingen secretaris, 
1) Op de vergadering zal onze nieuwsbrief uitgereikt worden aan de Raadsleden en 
Commissieleden van de politieke partijen. 
2) Klachten over VVOP t.a.v. geluidsoverlast op zaterdagen en parkeeroverlast op de 
Roelenengweg. 
Geluidsoverlast van harde radiomuziek op zondag door spelende jeugd op het VVOP veld. 
Hiervoor zal contact gezocht worden met de jongeren. 
3) De discussie over het aankleden van de rotonde de Punt heeft buiten het Wijkplatform-vc 
plaats gevonden, de plannen daarvoor zijn inmiddels afgerond. Het wijkplatform heeft 
daarover zijn ongenoegen uitgesproken bij de afdeling BOR (Beleid Openbare Ruimte)  
4) Er zijn klachten binnen gekomen over het afsluiten van een deel van de Van de Berglaan 
ter hoogte van de nieuwbouw, waardoor de ingang van woningen en de praktijk voor 
fysiotherapie werd bemoeilijkt. Het wijkplatform heeft dit doorgezet naar de gemeente. 
5) Er is in de wijk Blankensgoed halverwege langs het voetbalveld een afvalbak geplaatst. 
6) Het wijkplatform bestaat inmiddels 11 jaar en heeft ca.100 verbeterpunten gerealiseerd. 
b.  Er zijn geen mededelingen van Anton van Rooij (coördinator wijkplatform) 
 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2017;  
a. Notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Veiligheid en Verkeer; 
a. Meldingen, 
1) Het wijkplatform-vc heeft overleg gehad met de afd. verkeer over de OV (Openbaar 
Vervoer) visie, daarin heeft het Wpf-vc een aantal concrete punten aangedragen tot behoud 
en verbetering van het openbaar vervoer. Zie ook de website en april nieuwsbrief 2018. 
Er is een politieke toezegging, dat de busverbinding 102 van Apeldoorn naar Amersfoort tot 
en met 2020 blijft rijden. Daarna wordt er door de politiek bekeken welke vorm van 
openbaarvervoer al  of niet daarvoor in de plaats komt. 
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b.   Plannen en activiteiten, 
1) Er is een enquête gehouden onder de bewoners van de Roelenengweg tussen de 
Sportparkstraat en het einde bij de stoplichten. Er zijn 50 formulieren uitgezet bij de 
betreffende bewoners, daarvan zijn 36 formulieren terug gekomen. 
De bewoners hebben zich positief uitgesproken voor een parkeerverbod, waarvan 35 
positief en 1 neutraal. Het wijkplatform gaat daarvoor op 19 april a.s. in overleg met de 
gemeente. 
De heren Kammeijer en Bos geven een korte toelichting welke overlast er al jaren is op de 
zaterdagen en in mindere mate op de trainingsavonden. 
Hulpdiensten hebben in noodgevallen moeilijk of geen snelle doorgang, tevens als de 
Floralia optocht wordt gehouden en de Apeldoornsestraat is afgesloten, is het erg belangrijk 
dat de doorgang op de Roelenengweg wordt gegarandeerd. 
Parkeren kan men voldoende bij het gebouw van Kweeklust en langs het Oranjeterrein. 
2) De gemeente heeft bebording geplaatst bij de doorgang tussen het Trefpunt en de wijk 
Blankensgoed, als zijnde een fietspad. Het paaltje in het midden van het fietspad mag alleen 
maar naar beneden bij winterse strooimaatregelen en noodsituaties. 
  
c. Acties, 
1) Er is een onderzoek gestart door het bureau DTV uit Eindhoven, in opdracht van de 
gemeente, om de veiligheid van de rotonde de Punt te onderzoeken. Daarvoor zijn camera’s 
geplaatst, ook worden er interviews en enquêtes afgenomen bij vrachtwagenchauffeurs. 
Tevens is de enquête die door de beide wijkplatforms is gehouden d.d. november 2014, aan 
dit bureau toegestuurd. 
 

5. Openbare ruimte (BOR) 
1) Het Wpf geeft aan dat na het realiseren van de nieuwbouw van Lounce 3 de kerstboom 
behouden moet blijven op het Bunckmanplein. Het Wpf-vc zal tegen die tijd  in overleg gaan 
met de gemeente. Dit omdat de nieuwbouw meer ruimte in beslag neemt dan in de oude 
situatie. 
2) De wateroverlast die voor de ingang van de Jumbo aanwezig was is verholpen. 
3) Het braakliggend stuk grond tussen de Kromme Akker en het Molenveen is door de 
gemeente opgeknapt en bij het Molenveen getrokken, tevens is er een voetpad aangelegd 
tussen de Bakkersweg en het Molenveen. Volgens de heer Veenhuizen is dit pad verzakt en 
ingereden,  en is bij slecht weer niet te belopen. Het Wpf zal dit onderzoeken. 
4) Een gerucht over nieuwbouw op de parkeerplaats van VVOP is niet te achterhalen. 
5) Op het Oranjeterrein zijn zeven nieuwe bomen aangeplant. 
 

6. Communicatie; 
a. Actie, 
1) Inge Jongeneel heeft aangegeven dat het PBV weer met het Wpf aan tafel wil gaan zitten. 
De communicatie met het Plaatselijk Belang (PBV) zoals deze in het verleden plaats vond, 
vind het Wpf geen goede constructie en is niet voornemens deze vorm te continueren. 
Het Wpf staat altijd open voor overleg en discussie , maar op een gelijkwaardig niveau en 
met gelijkwaardige overlegorganen,  om zo de problemen van Voorthuizen met elkaar te 
bespreken. 
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b. Plannen en activiteiten, 
    Geen. 
 

7. Sociaal /Volkshuisvestingsonderwerpen; 
a.  Meldingen, 
     Geen. 
b. Plannen en activiteiten, 
1) Wij zullen proberen om op de volgende vergadering een adviseur van Welzijn Barneveld 
uit te nodigen om uitleg te geven over het Project Woonbewust. Dit is een manier om 
ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
c. Acties, 
    Geen 
 

8. Bespreken van de aandacht- en verbeterpuntenlijst van 12 december 2017; 
1) Punt 90a; Het T-plateau Sportparkstraat – Roelenengweg wordt waarschijnlijk dit jaar nog 
gerealiseerd. 
2) Punt 113; Wordt afgevoerd van de lijst. 
3) Punt 118; Afvalbak is geplaatst. Afvoeren van de lijst. 
4) Punt 120; Afvoeren van de lijst er is geen actie ondernomen. 
5) Punt 121; Probleem wateroverlast bij de Jumbo is opgelost. Afvoeren. 
6) Nieuw op te nemen; De drempel bij de Aldi is vrij stijl waardoor auto’s vaak de drempel 
raken. Wordt meegenomen in het overleg met V en I. 
 

9. Tekst voor de Nieuwsbrief en Website; 
1) Uitslag van de enquête over het eenzijdig parkeerverbod op de Roelenengweg. 
2) Eind deze maand komt de uitslag van het onderzoeksbureau DTV over de veiligheid van 
rotonde de Punt. 
 

10. Afspraken en bijeenkomsten; 
1) Afspraak met verkeerdeskundige over een parkeerverbod op de Roelenengweg. 
 

11. Rondvraag; 
1) De heer J. Bos vind dat als de oranje vereniging weggaat, om de beukenhaag tussen 
Kweeklust en het veld weg te halen. Dit is voor het Wpf nog niet aan de orde. 
2) De Nieuwsbrief zal ook bij de verenigingen Kweeklust en VVOP bezorgd worden. 
3) Chris van Beek ziet graag een ambulance gestationeerd in Voorthuizen, dit omdat de 
aanrij tijden vaak te lang zijn, ook voor het buiten gebied. Dit geldt waarschijnlijk ook voor 
Garderen en Stroe? Het wijkplatform zal dit verzoek aan B & W kenbaar maken. 
4) Albert van Beek meldt dat de reclame borden van de Jumbo buiten de punaises geplaatst 
worden, dit geeft ter plekke ongemak. De winkelwagentjes van de Jumbo staan nu na de 
verbouwing buiten bij de afvalcontainers van de appartement bewoners, hij vind dit geen 
goede plaats. Deze winkelwagentjes staan het weekend buiten, dit is i.v.m. calamiteiten en 
een uitnodiging voor baldadigheid, geen goed idee vinden de bewoners. Het is beter om de 
winkelwagentjes in het weekend binnen te plaatsen.  
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De afvalcontainers voor de bewoners van het appartementencomplex zullen i.v.m. het 
plaatsen van een overkapping voor de winkelwagentjes worden verplaatst. (De vergunning is 
inmiddels op 5 april verleend) 
Op de invalide parkeerplaats staat het bord volgens Albert van Beek te hoog. 
Achter de appartementen bij de garages is het te krap voor het bevoorraden, waardoor het 
een rommeltje wordt. Ook blijven daar veel spullen van de Jumbo buiten staan. Het Wpf zal 
het samen met de heer Albert van Beek ter plekke onderzoeken. 
 

12. Sluiting. 
 

De volgende wijkplatform vergadering zal zijn op 30 oktober 2018 in het 
Trefpunt, aanvang 20.00 uur. 


