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Onder hett 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.   

Uitbreiding per 30 oktober 2018: 

Rubensstraat, even huisnummers 28 t / m 40 en  

Prinsenweg, oneven huisnummers 1 t / m 23. 

 

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 staat. 

 

(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 vacant   

Joep van Tilburg Secretaris Roelenengweg 56 472608 

    

Jan de Wit Nieuwsbrief / 

Website Sportparkstraat 11 471480 

Chris van Beek 

Distributie 

nieuwsbrief 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 

Marten de Blecourt 

Gebiedsagent..                                      

E.: Marten.de.blecourt@politie.nl. 

 

0900-

8844 

Klachten: zoals losse 

stoeptegel, 

(water)overlast, 

hondenpoep, enz. 

Gemeentehuis E.: KCC@barneveld.nl 

of tel.: 

14 0342 

 

mailto:KCC@barneveld.nl
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Buurtbemiddeling Barneveld 06-10 67 06 76 

 

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. 26 maart  2019.  Aanvang 20.00 uur in `t Trefpunt. De tweede 

vergadering in 2019 vindt plaats op 22 oktober.   

 

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 

Ten Bokkel- Hunninkhof 
 

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), 

Chris van Beek 

Kievitsstraat 8 

47 24 74 

Smidsplein  en 

Bunckmanplein 

 
c.vanbeek@vanbeek-

mode.nl 

Bakkersweg (gedeelte 

tussen Apeldoornsestraat 

en de      Koninginnelaan)   

Chris van Beek 

Kievitsstraat 8 

47 24 74 

 

 

c.vanbeek@vanbeek-

mode.nl 

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. 30 oktober 2018: 

 
Aanwezig; Inge Jongeneel (Coördinator binnen het gemeentehuis 

voor de Wijkplatforms) 

Leden Wijkplatform; Joep van Tilburg, Jan de Wit, Chris van Beek, 

Albert van Beek. 

Raads  - en commissieleden; Dianne de Kwant (CU), Marcel 

Godschalk (PRO98),  

Arend Kleijer (SGP). 

Bewoners; De heren B. Veenhuizen, J.P. Kakebeeke en E. 

Hendriksen. 

Politie; Marten de Blecourt (Wijkagent) 

 

Opening; Inge opent de vergadering  

 

1. Mededelingen en vaststellen agenda; 
a. Mededelingen secretaris. 

 Joep van Tilburg heet Dianne de Kwant van harte 

welkom, zij is voor deze vergadering de vervangster 

voor Peter Spruit (CU) 

 Ook onze nieuwe wijkagent Marten de Blecourt wordt 

welkom geheten. Hij is in de plaats gekomen van Henk 

Vonder, deze is verhuist naar Nijkerk. 

 Secretaris heeft een gesprek gehad op uitnodiging van 

de heer Kakebeeke uit Blankensgoed en hem uitgelegd 

hoe het wijkplatform in de wijk staat en hoe zij werkt en 

waar zij voor staat. 

 Joep heet de aanwezige bewoners welkom. 

 Joep heeft namens het wijkplatform onze voormalige 

wijkagent Henk Vonder persoonlijk bedankt voor de 

prettige samenwerking en zijn inzet die Henk vele jaren 

voor ons en Voorthuizen heeft gedaan. 
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2. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2018; 
a. Notulen worden goedgekeurd. 

 Marten de Blecourt zal een artikel schrijven voor onze 

Nieuwsbrief. 

 Onze Nieuwsbrief zal per E-mail aan de Raads - en 

commissieleden worden verstrekt. 

 

3. Veiligheid; 

a. Meldingen; 

 Onze nieuwe wijkagent Marten de Blecourt wordt 

welkom geheten en stelt zichzelf voor. Marten geeft te 

kennen er erg veel zin in te hebben, men zal hem 

regelmatig op de fiets door Voorthuizen zien rijden. 

 Inge geeft uitleg over het wel of niet aanwezig zijn van 

deskundigen op de vergadering. In voorbereiding op de 

wijkplatform avond wordt de agenda opgemaakt door 

Joep en de wijkplatform coördinator. Mocht hieruit 

blijken dat het invliegen van een deskundige wenselijk 

is dan zal de wijkplatform coördinator hiervoor zorgen.  

 De avond, georganiseerd door de wijkplatforms voor 

de inwoners van Voorthuizen, over de 

Veiligheidsmonitor op 23 oktober 2018 was erg goed 

en had een grote opkomst. Hieruit zijn veel punten voor 

ons wijkplatform naar voren gekomen en zullen 

worden uitgewerkt. De gemeente gaat hierover nog in 

samenspraak met de politie, de wijkplatforms en het 

Plaatselijke Belang.  

Het verslag van de uitkomsten staat op de 

gemeentelijke website en onze Nieuwsbrief. 

Op deze avond was ook een energieloket aanwezig 

waar de mensen allerlei informatie over het 

energievraagstuk konden krijgen.  
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b. Acties; 

 Wat is de st..v. z. van het politieke debat om in 

Voorthuizen een ambulancepost te stationeren. Inge 

heeft van haar collega het volgende antwoord hierop 

gekregen:  

Het politieke debat gaat niet over ambulanceposten 

maar over aanrijdtijden van ambulances in 

spoedgevallen. 

De regionale ambulancevoorziening in Gelderland - 

Midden is interregionale samenwerking aan het 

zoeken; er wordt onderzocht in hoeverre er ook 

vanuit Amersfoort en Ermelo ambulanceritten 

uitgevoerd kunnen worden in onze regio In mei zal er 

over de voortgang worden gerapporteerd. 

Ambulancezorg is overigens geen 

verantwoordelijkheid van gemeenten maar van 

zorgverzekeraars 

Henk Wiesnekker (CU) is hier mee bezig. 

De aanrijdtijden voor Garderen blijft tot op heden nog 

steeds een blinde vlek. 

 

4. Verkeer; 

a. Plannen en activiteiten; 

 Het eenzijdig parkeerverbod op de Roelenengweg 

voor de  zaterdagen zal na goedkeuring van de politie 

6 weken ter inzage worden gelegd en vervolgens 

worden ingevoerd.  

 De aanleg van het T - plateau op de kruising van de 

Sportparkstraat met de Roelenengweg is uitgesteld 



33
e
  Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”  

oktober  2018 

Pagina 10 van 44 

 

i.v.m. rioleringswerkzaamheden voor de 

Roelenengweg volgend jaar. 

 Het wijkplatform heeft overleg gehad met de afdeling 

verkeer over de situatie op de parkeerplaats langs het 

kruitvat en de Jumbo. Dit is in samenspraak met de 

Vereniging van Eigenaren van de betreffende 

appartementen gebeurd. 

        Alle partijen zijn het erover eens dat de huidige 

situatie niet wenselijk is. Er zijn een aantal voorstellen 

aan de gemeente gedaan, deze zullen worden 

uitgewerkt. Daar is ook de medewerking van Liander 

voor nodig i.v.m. het verplaatsen van het trafohuisje. 

Dit is technisch mogelijk, maar daar hangt een aardig 

kostenplaatje aanvast. In het kader van de plannen van 

een verkeersluw centrum in Voorthuizen heeft het 

wijkplatform dit knelpunt ingebracht.  

b. Acties; 

 Het Wijkplatform vraagt wanneer de gemeente 

uitslag kan geven over de uitkomst van het 

onderzoek over de Rotonde de Punt. De gemeente 

(afdeling Verkeer en Infra) heeft het volgende 

geantwoord.   

Wij sturen binnen enkele weken een uitnodiging 

naar beide wijkplatforms en Plaatselijk Belang voor 

een bijeenkomst waarin de resultaten van het 

onderzoek en de aanbevelingen van het 

adviesbureau worden gepresenteerd. Ze zijn reeds 

gedeeld met de wethouder. Na die bijeenkomst zal 

het college beslissen hoe nu verder.  

 Op de vraag van het wijkplatform om, naar 

aanleiding van een brief van mevrouw Thomassen, 

een voetpad aan te leggen tussen de Kerkstraat en de 
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begraafplaats, is door de gemeente in behandeling 

genomen. Joep zal daartoe een voorstel doen aan de 

gemeente.  

 Vragen aan de afdeling verkeer of de drempel bij de 

Aldi straks tijdens de renovatie van de weg niet 

verbeterd kan worden. 

 Voorstellen doen en een reactie geven over de studie 

van de gemeente omtrent de verkeerssituatie rond de 

Jumbo te verbeteren. 

 Er is een klacht over de distributie en overladen van 

goederen van de Jumbo. Albert van Beek heeft 

informatie hierover.  

 Via Jan de Wit is er een verzoek van bewoners van 

de Rembrandtstraat binnen gekomen voor extra 

parkeerplaatsen. Dit zou met het verbeteren van het 

centrum in een groter plan meegenomen kunnen 

worden. Dit zal tijdens het overleg wat wij hebben 

met Verkeer besproken worden, gelijk met het 

overleg over de omgeving van de Jumbo. 

 Op de tekening van de rotonde tussen de 

Rubensstraat en Pootje - Noord nabij de 

begraafplaats staat geen voetpad gepland. Ook dit 

zal in het overleg worden meegenomen. 

 

5. Communicatie; 

a. Plannen en activiteiten; 

 Het Wijkplatform zal worden uitgebreid met de 

rechterzijde van de  Rubensstraat en de Prinsenweg 

t/m nummer 23 op verzoek van bewoners. Dit omdat 

het anders een verloren stukje is tussen 

Blankensgoed en de gemeentegrens van Nijkerk. De 

bewoners zullen worden ingelicht. 
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6. Openbare ruimte; 

a. Verharden van het pad tussen het Molenveen en de  

     Bakkersweg is uitgevoerd. 

       b. De kerstboom zal een nieuwe plaats in het centrum 

krijgen n.l. tegen over de    winkel van de DA drogist, 

daarvoor zijn de klokken verwijderd. Deze waren al 

enige tijd  defect. 

c. Inge Jongeneel geeft de stand van zaken. weer van het 

groenafval depot. 

 Bij de voorbereiding van de programma begroting is 

er ook een vraag over het depot gesteld. Denk dat 

dit antwoord passend is. 
 8. Speerpunt Afvalbeleid: Wat is de stand van zaken 
omtrent verplaatsing van et huidige depot aan de 
Roelenengweg? 

   Cody (hoofd afd. BOR): 

   Dat is nog in onderzoek. Het voormalige terrein  

                        van voetbalvereniging De Kieviten aan de Baron 

                        van Nagellstraat in Voorthuizen lijkt op het eerste  

                        gezicht niet geschikt voor het depot. Dat blijkt uit 

                        een eerste verkenning 

   Past zo'n voorziening wel bij de entree van 

                        Voorthuizen? Bij de evaluatie van het afvalstrategie  

                       in 2019 zal over de eventuele  verplaatsing van het  

                       depot meer bekend zijn.   

d. Jan de Wit geeft uitleg over de beplanting en 

speeltoestellen voor kinderen tot       6 jaar bij het 

Vlasbekje. Hiervoor vind overleg plaats met de 

bewoners. 

e. Op het terrein van de Oranjevereniging is een bedrijf 

gevestigd. Omwonenden hebben aangegeven hier 

overlast van te ondervinden, vooral ’s nachts is er lawaai 

overlast. Het wijkplatform heeft daarvoor een klacht bij 

de gemeente neergelegd. Deze heeft de zaak nu in 
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behandeling. De zaak ligt bij de OddV 

(Omgevingsdienst de Vallei). Erwin Koers behandeld 

deze. 

 

7. Sociaal / Volkshuisvesting onderwerpen; 

a. Meldingen, 

 Inge Jongeneel geeft uitleg over de nieuwe functie 

van "Gebiedsregisseur” 

       De rol van de gebiedsregisseur is dat hij of zij het  

      aanspreekpunt wordt  voor alle verenigingen en de   

      inwoners voor zijn gebied. De gemeente gaat in 2 

 gebieden een pilot draaien en bij goedkeuring wordt  

     de gemeente opgedeeld in een aantal gebieden en  

     zullen de functies van de oude wijkcoördinatoren   

 komen te vervallen. De gebiedsregisseur zal direct   

    zullen de functies van de oude wijkcoördinatoren      

     

 b. Plannen en activiteiten, 

 Het wijkplatform Voorthuizen - centrum heeft het 

plan om in januari 2019 een gezamenlijke avond te 

organiseren in het Trefpunt. Dit om het programma 

Woonbewust van Welzijn Barneveld  in combinatie 

met een senioren avond  onder de aandacht te 

brengen bij de inwoners van Voorthuizen. Dit gaat 

in nauwe samenwerking met de gemeente en 

Welzijn Barneveld. Verder zullen wijkplatform -

oost en het PBV deelnemen. 

c. Acties, 

Op 19 november houden we een wijkschouw samen 

met de afdeling van BOR t.a.v. het hondenbeleid. 

Dit houdt in, zijn er wel voldoende uitlaat- en uitren 

plekken voor honden en staan er wel voldoende 

afvalbakken.  Chris geeft te kennen graag mee te 
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lopen. Verder wordt het op de website    gezet en 

komt er een publicatie in de krant. Streven is om 

voornamelijk  hondeneigenaren mee te laten lopen. 

 

8.Bespreking van de aandacht- en verbeterpuntenlijst; 

- Nr. 32, 36 en 46 vallen onder het  toekomstige 

vernieuwde centrum. 

- Nr. 90a is uitgesteld door het plannen van  

   rioleringswerkzaamheden. 

-Nr. 101 zie punt 90a. 

- Nr. 108 is onderhanden en blijft onze aandacht houden. 

- Nr. 119 Tussen het Wpf - vc en de afd. verkeer is er    

  overeenstemming. Het ligt ter beoordeling bij de politie. 

-Nr. 122 Is onderhanden.                       

-Nr. 123 Is onderhanden. 

- Nr.124 Bedrijvigheid op het Oranjeterrein ligt bij de Oddv. 

- Nr. 125 Het legen van de glascontainers bij de ingang van de  

  parkeerplaats langs de Hoofdstraat houdt het verkeer  op. 

-Nr. 126 De aanleg van een voetpad vanaf de Kerkstraat naar de  

  begraafplaats. 

 

Tekst voor de Nieuwsbrief en website; 

      a. Vergaderdata voor volgend jaar 2019 zijn; 

 Op 26 maart 2019 om 20.00 uur in het Trefpunt, 

 Op 22 oktober 2019 om 20.00 uur in het Trefpunt. 

 

8. Afspraken en bijeenkomsten; 

  a. 19 november de wijkschouw Voorthuizen - centrum t.a.v.        

   hondenpoepbeleid. 

    b. In januari 2019 gezamenlijke avond van Welzijn   

           Barneveld en seniorenavond. 

  c. Op 1 november jl. was een deskundigen bijeenkomst over 

            aardgasvrij wonen. 
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  d. De gemeente gaat bijeenkomsten organiseren om de 

mogelijkheden voor zonne-energie breed te verkenen. 

 

9. Rondvraag; 

 De heren Hendriksen en Kakebeeke geven te kennen 

geluidsoverlast op zaterdag te ondervinden van VVOP. Zij 

vinden dat het niet nodig is om de hele dag harde muziek 

buiten af te spelen. In eerste instantie gaan de bewoners 

eerst zelf het gesprek aan met VVOP. Indien nodig kan bij 

overlast de politie worden gebeld op 0900-8844. Mocht dit 

niet afdoende zijn dan kan er een mail richting gemeente. 

 De heer B. Veenhuizen attendeerde ons erop dat er bij het 

legen van de containers tegenover de Phonehouse, de inrit 

van de parkeerplaatsen en het winkelcentrum voor 

minimaal 15 minuten wordt versperd. Dit heeft tot gevolg 

dat het verkeer de parkeerplaats niet op kan en dat het 

fietspad en de Hoofdstraat versperd raakt. Het verkeer gaat 

daardoor een andere toegang zoeken en gaat zodoende 

tegen de rijrichting in de uitrit op. 

 Arend Kleijer (SGP) en de overige raadsleden zou graag 

zien dat het Wpf een gedachte gang heeft over de te 

ontwikkelen nieuwbouw appartementen naast de kerk aan 

de Rubensstraat/Kerkstraat. De helft van de gronden zijn 

van de Gemeente. Inge vraagt wat de plannen zijn en zal 

iedereen inlichten. Is inmiddels gebeurd. 

 Marten de Blecourt deelt mede dat er op de Molenweg een 

“Display” wordt geplaatst, dit omdat er te hard gereden 

wordt. 

 Jan de Wit deelt mede dat het verkeersbord op de hoek van 

de Koninginnelaan en de Bakkersweg zich volledig tussen 

de boombladeren bevind en niet zichtbaar is.  

Is inmiddels gemeld. 
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 Joep van Tilburg vraagt of de betonblokken bij de 

brievenbus  langs het Vlasbekje weg kunnen en vervangen 

kunnen worden door een groen afscheiding. 

 

12. Sluiting. 

 

Volgende vergadering;  

26 maart 2019 in het Trefpunt om 20.00 uur 
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AANDACHT - / VERBETERPUNTEN 

Nr. Omschrijving: Actie: Actie / Opmerkingen 

(voortgangscontrole): 

  datum:   

32 Parkeren auto`s 

overkant Kruidvat 

gevaarlijk. 

12-6-2007 

Geactua-

liseerd. 

Onder-

handen 

30/10/2018:  Dit punt is op 

nieuw ingebracht in  2017 bij 

de bespreking voor het  

verkeersluw  maken van het 

centrum. Uitwerking  van een 

voorstelontwerp is vertraagd.   

Evaluatie  vergadering 26 

maart  2019. 

36 Laden en lossen 

(Kruidvat, Jumbo). 

Bezoekers van de 

Jumbo ervaren de 

in- uitrit als 

gevaarlijk. 

10-9-2007 

Geactua-

liseerd. 

Onder-

handen 

30/10/2018: Dit punt is op 

nieuw ingebracht in 2017 bij de 

bespreking voor het  

verkeersluw  maken van het 

centrum. Uitwerking  van een 

voorstelontwerp is vertraagd..   

Evaluatie  vergadering 26 

maart  2019. 
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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. 

8-9-2008  

Geactua-

liseerd. 

Onder-

handen 

30/10/2018:  Dit punt op nieuw 

ingebracht in 2017 bij de 

bespreking voor het  

verkeersluw  maken van het 

centrum.  Uitwerking  vaneen 

voorstelontwerp is vertraagd. 

26/09/2011. In samenhang met 

aandachtpunt 76.  Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 

76 Het verplicht 

oversteken van de 

Apeldoornsestraat 

door fietsers 

richting centrum 

vóór de Passage. 

10-5-2010 

Geactua-

liseerd.  

Onder-

handen 

30/10/2018: Zie opmerkingen 

bij aandachtpunt 46. Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 

90a Verkeersondude-

lijkheid vanwege 

het halfronder 

plateau hoek 

Sportparkstraat / 

Roelenengweg. 

Het ontbreken van 

een t - plateau 

bevorderd 

sluipverkeer. Oud 

actiepunt 9 

destijds. 

8-4-2014  

Geactua-

liseerd. 

Onder-

handen 

30/10/2018: Vertraagd. In 

2019 wordt het   huidige 

halfronde plateau vervangen  

door een  T-vormig plateau, 

gelijktijdig met de vervanging 

van het riool in de 

Roelenengweg. Budget is 

beschikbaar gesteld. 

Gelijktijdig met actiepunt 101.  

Evaluatie   vergadering  26 

maart 2019.      
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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 

30/10/2018: Gelijktijdig met 

actie punt 90a. Tevens 

gemeente vragen gelijktijdig 

helling plateau bij  de Aldi aan 

te passen volgens aandachtpunt 

122. Evaluatie  vergadering 

26 mart  2019. 
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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 

22-3-2016 3/04/2018: Op de 

verkiezingsbijeenkomst in 

het Trefpunt d.d. 15/03/2018 

hebben alle fractieleiders 

positief  geantwoord op de 

vraag of  er een mini 

afvaldepot komt in 

Voorthuizen.  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 

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  in 

geleverd afval. Het  verzoek  
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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 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. 

past tevens  in een door de raad 

op gedragen onderzoek aan 

B&W voor meer 

milieufaciliteiten  binnen de 

gehele gemeente Barneveld.  

Evaluatie  vergadering 26 

maart  2019. 
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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 

 12-12-

2017 

Onder-

handen 

30/10/2018: De gehouden 

enquête  onder de bewoners 

van de Roelenengweg toomt 

aan dat 97,2% is voor een 

eenzijdig 

parkeerverbod..Verkeersdesku

ndigen stemmen in met een 1 - 

zijde verkeersverbod, eveneens 

VVOP. Plan  bevindt zich 

detailuitwerking.   Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 
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zijn  mislukt. 
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122 De drempel bij de 

Aldi is vrij stijl 

waardoor auto’s 

vaak de drempel 

raken.  

3-4-2018 

Onder-

handen 

30/10/2018: Het wpf gaat 

contact opnemen met de 

gemeentelijke 

verkeersdeskundigen of voor 

het  probleem een oplossing  

mogelijk is Gelijklig met 

aandachtpunt101.  Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 

123 De mogelijkheid 

van stationering 

van een ambulance 

in Voorthuizen 

voor het verkorten 

van de rijtijden 

naar het 

buitengebied. 

3-4-2018 

Onder-

handen 

30/10/2018: Secretaris heeft 

hiervoor  contact opnemen 

binnen het gemeentehuis.  Nog 

geen uitsluitsel. De 

zorgverzekeraars beslissen 

uiteindelijk. Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 

124 Bewoners in de 

directe omgeving 

van het 

Oranjeterrein 

ondervinden in de 

weekenden veel  

bedrijf- en 

verkeersoverlast 

en lawaai door een 

kort geleden 

gevestigd bedrijf. 

30/10/2018. 30-10-2018: Inspectie door de 

gemeente wees uit dat dit 

bedrijf illegaal gevestigd is. 

Gemeente is procedure gestart 

tegen deze illegale vestiging. 

Evaluatie  vergadering 26 

maart  2019. 
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125 Parkeerverbods-

bord voor de 

Koninginnelaan op 

de hoek 

Bakkersweg / 

Koninginnelaan 

niet zichtbaar 

vanwege 

boombladeren. 

Bord verplaatsen? 

 30-11-

2018 

Onder-

handen 

30/10/2018: Melding aan 

verkeersdeskundige gemeente 

door secretaris. Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 

126 Bewoonster(Kerk-

straat) heeft in 

2017 en 2918 

gevraagd aan de 

gemeente voor een 

kinderspeelplaats 

op het groen 

gelegen tussen de 

Kerkstraat en de 

huizen  van 

Hondsdraf 

(Blankensgoed). 

De verzoeken zijn 

2 x  afgewezen. 

Met als argument 

de aanwezige 5 

zwerfstenen zijn 

een goede  

speelplek! 

30-10-2018 

Onder-

handen 

30-10-2018: Na inzet van  het 

wpf komt er nu een  speelplek 

voor kinderen tot 6 ja met 

volledige inspraak  van de 

omwonenden. Op 15 november 

jl. was er  een inloop 

georganiseerd voor ideeën. In  

april 2019 zal de speelplek 

aangelegd worden. Evaluatie  

vergadering 26 maart  2019. 
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127 Inrit tegenover 

Phonehouse 

parkeerterrein 

langs Hoofdstraat 

en  naar de Jumbo 

wordt gedurende 

ca. 15 minuten 

versperd door  de 

vrachtauto voor  

het  legen van de 

ondergrondse  

afvalcontainers. 

Met al gevolg 

stremming, 

toegang tot 

parkeerterrein 

versperd en 

stremming van het 

verkeer in de 

Hoofdstraat en op 

het  fietspad. 

Zeker ongewenst 

gedurende de 

spitstijden. 

30-10-2018 

Onder-

handen 

30/10/2018:  het wijkplatform 

neemt  contact op  met de 

gemeente voor  een oplossing 

van gesignaleerde probleem. 

Evaluatie vergadering 30 

oktober 2018. 
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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  2018 2  

     98 

 

 

 
 

 

BLANKENSGOED                    

wordt uitgebreid met een nieuwe woonwijk met veel groen  ten 

noorden van de Hoevelakensebeek en 

begrensd door de aarden wal met 

beplanting, Achter deze aarden wal 

komt  de toekomstige noordelijke 

rondweg (Heuvelrandweg) te liggen. 

Deze wijkuitbreiding wordt ook  wel 

Blankensgoed - Noord genoemd. Een 

brug, ter  hoogte van de kruising Hondsdraf / Vlasbekje, over de 

Hoevelakensebeek, verbindt deze nieuwe wijk met Blankensgoed. 

In Blankensgoed  - Noord zijn ongeveer. 35 – 40 stuks 

koopwoningen gepland De huizen worden gebouwd door een 

aanmeer uit Garderen. 
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TOCH  EEN NIEUWE EN AANTREKKELIKE SPEELPLEK 

OP BLANKENSGOED? 

  

Door volharding van Shanne Grotenhuis 

(Kerkstraat) en het wijkplatform komt er 

toch een eenvoudige speelplek  op het 

groen gelegen tussen  Kerkstraat en 

Hondsdraf. De verantwoordelijke 

ambtenaren beschouwen de 5 stuks 

zwerfstenen als een  speelplek. Het 

wijkplatform beschouwd deze zwerfstenen als een kleine 

onopvallende markering in het landschap en missen alle 

uitgangspunten voor een speelplek. Bovendien bestaat het grote 

gevaar dat kinderen ernstig letsel  kunnen oplopen tijdens het 

overspringen van steen tot steen. Bij hoog gras  zijn de stenen 

nauwelijks  zichtbaar. 

 

Onderstaande de tekst (cursief) uit de gemeentelijke 

uitnodigingsbrief aan de bewoners:  

 

Dit plantseizoen zullen er ook wat bomen aangeplant worden in het 

parkje. Bomen en planten zijn geen onderwerp die tijdens dit 

traject besproken worden.  

Meedenken over de nieuwe speelplek:  
De inrichting van de nieuwe speelplek willen we graag met de 

bewoners, maar vooral ook met de kinderen in de buurt gaan 

ontwerpen. Vanaf zaterdag 5 november jl.  kunt u op onze website 

www.barneveld.nl/Hondsdraf een enquête invullen over de 

inrichting van deze plek.  

Schetsavond op 15 november as. van18:00 tot 19:30 uur in ’t 

Trefpunt , Roelenengweg 25:  
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Op deze avond gaan we gezamenlijk een schets maken voor de 

nieuwe speelplek We gaan beslissen welke speelfuncties belangrijk 

zijn en hoe de plek er uit moet komen te zien. Ook kinderen zijn van 

harte welkom bij deze bijeenkomst. Onze ontwerper maakt daarna 

een definitief ontwerp dat u in december as. per post ontvangt. U 

hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.  

Aanleg:  
De verwachting is dat de speelplek in het april 2019 kan worden 

aangelegd. Deze planning is natuurlijk afhankelijk van de 

weersomstandigheden en het verloop van het inspraakproces. 

 

HET RONDBRENGEN VAN DE NIEUWSBRIEF OP 

BLANKENSGOED: . 

 Het bezorgen van de nieuwsbrief van het 

wijkplatform           wijkplatform wordt gedaan door de  bewoners 

d van de Rozenhof. Een enorme klus omdat er 

ca. 250 nieu per keer op ieder adres op Blankensgoed een 

nieuwsbrief            nieuwsbrief bezorgd moet worden. Het gaat 

om  om ca,. 250 stuks adressen. Het wijkplatform 

en bewoners vinden  het bezorgen van de nieuwsbrief door de 

bewoners van de Rozenhof  daarom een enorme  prestatie. 
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Even voorstellen: 

 
Mijn naam is Marten de Blecourt, 60 jaar oud en wonende  in 

Barneveld. 

 

Sinds  juni 1981 was  ik werkzaam bij de gemeentepolitie in  

Barneveld. Later werd dit regiopolitie en landelijke politie .Ik was 

in eerst instantie werkzaam in de surveillancedienst. In 2001 werd  
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ik aangesteld als wijkagent van Scherpenzeel. Daar heb ik gewerkt 

tot 2007. Vanaf 2007 tot 2011 was ik school- en jeugdagent in de 

gemeenten Barneveld en Scherpenzeel.  

In 2011 werd ik aangesteld als wijkagent Barneveld Centrum. Hier 

heb ik gewerkt tot oktober 2018. 

 

 Met ingang van maandag 8 oktober 2018  ben ik werkzaam als 

wijkagent van Voorthuizen Centrum.  

Ondertussen heb ik al een tweetal  wijkplatform avonden  in 

Voorthuizen meegemaakt, waaronder de wijkplatform avond op 30 

oktober jl..  Op deze avond werden een groot aantal onderwerpen 

op  het gebied van leefbaarheid besproken. Het is goed om te zien 

dat er veel mensen zich betrokken voelen bij het wel en wee van 

Voorthuizen en haar bewoners. 

 

Zoals op de wijkplatform avonden aangegeven kunt u mij veel op 

de fiets in en rond Voorthuizen zien fietsen.  

Ik hoop dat u mij (ons) op allerlei manieren weet  te vinden. En 

fiets of loop ik langs, spreek mij gerust aan. 

 

Ik ben  te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844.  Bij spoed 

kunt u 112 bellen. 

Verder ben ik te bereiken via het mailadres: 

Marten.de.blecourt@politie.nl. 

 

Met vriendelijk groet,  M. de Blecourt 
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Memo uitkomsten (verkort) Veiligheidsmonitor 

Barneveld 2017 
Inleiding: 

De veiligheidsmonitor wordt landelijk jaarlijks uitgevoerd en is een 

terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap. In de Veiligheidsmonitor wordt aandacht besteed 

aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, 

het functioneren van de politie en het gemeentelijke 

veiligheidsbeleid. Dit geeft een goed landelijk beeld van de 

veiligheidsbeleving. Uiteraard wordt bij dit jaarlijkse onderzoek 

niet specifiek ingezoomd op onze gemeente. Als gemeenten dit 

wensen, kunnen zij ervoor kiezen de monitor zelf, op lokaal 

(wijk)niveau, te laten uitvoeren.  

In Barneveld hebben het college en de gemeenteraad besloten om 

deze veiligheidsmonitor eens per vier jaar op wijkniveau uit te 

laten voeren. Dit is vastgelegd in het Integraal Gemeentelijk 

Veiligheidsplan (IGV) 2015-2018.  

De veiligheidsmonitor is bij wijze van spreken een thermometer, 

die van tijd tot tijd peilt waar en hoe burgers (on)veiligheid 

ervaren. De veiligheidsmonitor richt zich met name op de 

onderwerpen: 

- leefbaarheid woonbuurt                        - functioneren gemeente 

- overlast in de buurt            - respectloos gedrag 

- veiligheidsbeleving en onveilige plekken  - slachtofferschap 

- preventie                          - functioneren politie 

- Vragen vrije ruimte: burgerparticipatie      - welzijn en brandweer.  

 

De veiligheidsmonitor van Barneveld is uitgevoerd op wijkniveau 

en hierbij zijn de grenzen van de wijkplatforms als maatstaf 

gebruikt.  
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In totaal hebben 2817 inwoners van Barneveld de 

veiligheidsmonitor ingevuld, een respons van 41 %..  

 

Ter voorbereiding op deze veiligheidsmonitor zijn vanuit diverse 

beleidsterreinen de zogenoemde vrije vragen opgesteld. Daarnaast 

is er ook een goed samenwerkingsverband met Woningstichting 

Barneveld.  

 

Resultaten: 

Hieronder staan enkele conclusies uit de veiligheidsmonitor 2017 

per onderwerp.  

Leefbaarheid woonbuurt: 

De leefbaarheid in de buurt krijgt een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,7 (in 2013 was dit een 7,6).  

Opgemerkt moet worden dat goede speelplekken voor 

kinderen en voorzieningen voor jongeren in sommige 

gebieden relatief laag scoren. 

Inwoners zijn positiever dan gemiddeld over de sociale 

cohesie van de leefomgeving: 78% van de Barnevelders 

vindt dat de mensen prettig met elkaar omgaan in de buurt 

Functioneren gemeente: 

In Barneveld is men erg tevreden over het functioneren van 

de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 

Overlast in de buurt: 

In Barneveld wordt steeds minder fysieke verloedering 

ervaren, is er minder sociale overlast en minder 

verkeersoverlast in de buurt dan in de 

vergelijkingsgebieden.  

De drie belangrijkste buurtproblemen zijn volgens de 

bewoners:  te hard rijden, hondenpoep en 

parkeerproblemen.  
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Respectloos gedrag: 

Wordt het meest veroorzaakt door onbekenden op straat, 

gevolgd door personeel van winkels/bedrijven, onbekenden 

in het openbaar vervoer, personeel van  overheidsinstanties 

en het minst vaak door partner, familie of vrienden 

Veiligheidsbeleving en onveilige plekken: 

In Barneveld voelen meer mensen (89%) zich veilig in de 

eigen buurt.  

De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners 

beoordeeld met een 7,6.  

6 % van de inwoners schat de kans hoog in om komend jaar 

slachtoffer te worden van woninginbraak. Dit is beduidend 

lager dan de 11% in 2013. 

Slachtofferschap: 

11 % is slachtoffer geworden van een bepaald voorval of 

delict Vermogensdelicten komen het vaakst voor (6%), 

gevolgd door vernielingen (4 %) en geweldsdelicten (2%).  

Cybercrime kent diverse vormen en wordt apart 

geregistreerd.  11% was afgelopen twaalf maanden 

slachtofferschap van cybercrime.  

In totaal waren er in de afgelopen 12 maanden 16 delicten 

per 100 inwoners, terwijl de meldingsbereidheid (35%) is 

gestegen.  

Preventie; 

Inwoners van Barneveld nemen iets minder sociale 

voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit (waardevolle 

spullen uit auto, thuis licht laten branden, fiets in bewaakte 

stalling) dan inwoners in de vergelijkingsgebieden.  
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Minder Barnevelders nemen Technopreventieve 

maatregelen (buitenverlichting, extra sloten, 

alarminstallatie) dan in 2013. 

Functioneren politie; 

Inwoners zijn over het contact met de politie vaker (zeer) 

tevreden (66 %). 

33 % van de inwoners is tevreden over het functioneren van 

de politie in de woonbuurt.   

Vrije ruimte (burgerparticipatie, welzijn en brandweer): 

76% van de inwoners van de gemeente Barneveld voelt 

zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in hun buurt.  

33% van de inwoners is deelnemer van een Buurt - 

WhatsApp - groep en 80% vindt de Buurt -WhatsApp een 

goede manier om bewoners actief bij de veiligheid van hun 

buurt te betrekken. 

In buurten waar zich nog geen Buurt - WhatsApp groep 

bevindt, zou 64% van de inwoners (waarschijnlijk/zeker) 

willen deelnemen.  

Ruim zes op de tien inwoners van Barneveld weten waar ze 

terecht kunnen als ze zich zorgen maken over iemand in 

hun omgeving.  

Een vijfde van de Barnevelders geeft mantelzorg. Vier op 

de tien inwoners van Barneveld doet iets aan 

vrijwilligerswerk. 

84% van de Barnevelders is (zeer) tevreden over hun 

sociale contacten en 3% (zeer) ontevreden.  

92% van de personen die de afgelopen 12 maanden contact 

met de brandweer heeft gehad was hierover (zeer) tevreden. 
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Slechts 6% denkt dat de eigen woning niet veilig is als het 

gaat om brandgevaar en 75% heeft (werkende) rookmelders 

in huis. 

Op 23 oktober 2018 vond  in het Trefpunt een informatieavond 

plaats voor een toelichting op de veilheidmonitor 2017 voor de 

bewoners van Voorthuizen. Deze avond werd georganiseerd 

door de beide Voorthuizense wijkplatforms, PBV, politie en 

gemeente. Aan de uitnodiging voor deze succesvolle  avond  

hadden ca. 100 Voorthuizenaren gehoor gegeven. 

Aandachtspunten n.a.v. veiligheidsmonitor voorlichtingsavond van 

23 oktober 2018. 

Leefbaarheid woonbuurt: 

Onderhoud trottoirs Steenkamp en centrum dorpskern 

Voorthuizen.  

Veel paardenstront: Vincent van Goghstraat.  

Achterpaden zijn slecht verlicht: Haarkampstraat. 

Op de schoolpleinen in centrum dorpskern Voorthuizen: 

overlast jongeren. 

Veiligheid/leefbaarheid wordt voor gedeelte bepaald door 

verkeer. Ga meer handhaven in wijken op 30 km. 

Functioneren gemeente: 

Graag een ontmoetingsplek voor jongeren in Voorthuizen 

(PB Voorthuizen: in de dorpsvisie is dit ook een 

aandachtspunt) 

Molenpark/Molenweg (wpf Voorthuizen Oost): zou 

openbaar groen kunnen wijken voor parkeerplaatsen. 

Overlast in de buurt: 

Steenkamp: parkeerproblemen i.v.m. veel geparkeerde 

bedrijfsbusjes. 
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Pieter de Hoogstraat: hondenpoep op grasvelden en vaker 

snoeien van groen. 

Molenveen: hondenpoep, jongerenoverlast (drugs met name 

eind van de middag en door de weeks) 

De Wheem de Maat: 

Parkeerproblemen bij scholen: ouder die kids naar en van 

school brengen en halen. 

Rubensstraat : snelheid controleren met name in de ochtend 

07.30 en 08.00 uur. 

Koninginnelaan (tussen Smidsplein en Molenweg): 

parkeerverbod in onoverzichtelijke bochten. 

Respectloos gedrag: 

Tromplaan / Ruiterlaan: er staat nu maar 1 doel op het 

speelveld. Zet er een 2
e
 bij. Dit voorkomt dat er veel ballen 

in de tuinen van omwonenden komen. Wellicht hier ook de 

hangplek voor jongeren realiseren. 

Slachtofferschap: 

In de wijk De Wheem de Maat is het cijfer van 

slachtofferschap geweldsdelict gestegen van 0 naar 3%. 

Waar ligt dit aan? 

Functioneren politie: 

Algemeen: capaciteit is onvoldoende. Maken wijkbewoners 

zich zorgen om.  

Preventie: 

Veldkampstraat (huurwoningen van woningstichting 

Barneveld): ik wil graag mijn woning beveiligen maar dat 

lukt me niet.  

Brandveiligheid: 

Droogtrommel veroorzaakt vaak brand.  
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Welzijn: 

Meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan (en de rol en 

functie van) van de organisatie Bemoeizorg en de 

gespreksvoerders gemeente.   

Burgerparticipatie: 

Asje van Dijk: via wpf eventueel een vuurwerkvrije wijk 

regelen. Kom als wpf met een voorstel. Wij willen 

meedenken.  

Aandachtspunten ingebracht door aanwezigen:  

Rotonde bij de punt: het dubbele fietspad is enorm onveilig. Er 

loopt een onderzoek wat is hiervan de stand van zaken? 

Heel Voorthuizen: 

Snelheidssignalering - palen binnen de (30km) wijken, maak de 

bestuurder bewust. 

De politie heeft gespecialiseerde verkeershandhavingsteams die 

veelal buiten de bebouwde kom opereren, ook vaak op locaties 

waar geen overlast wordt ondervonden. Haal die de wijk in. 

Richt de ruimte anders in, pas drempels en versmallingen toe. 

Voer consequenter snelheidsbeperkingen door. Dat geldt vooral 

voor het buitengebied. Voor alle buitenwegen zonder gescheiden 

fietspad hoort een maximum snelheid van 60  km/h te gelden. 

Opvallende (bijna beschamende) voorbeelden zijn:  

de Overhorsterweg vanaf de bebouwde kom grens tot aan de 

gemeentegrens met Nijkerk (terugbrengen van 80 km/h naar 60 

km/h) 

de Appelseweg vanaf de bebouwde kom grens tot aan de 

gemeentegrens met Nijkerk (terugbrengen van 80 km/h naar 60 

km/h) 

En, als nabrander: het tweerichting -fietspad op de centrale rotonde 

gewoon handhaven wat mij betreft. Dit komt in den lande veel 

vaker voor, een kwestie van wennen voor de automobilist. Geef de 

fietser ruimbaan. 
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Rode brievenbussen: 

Bijna alle brievenbussen staan op plekken dat je eerst je auto moet 

parkeren.  Wil je jouw brief kunnen posten (op de Steenkamp staat 

brievenbus bijna op zebrapad). Tip: plaats de rode brievenbussen 

aan of tegen supermarkt!  

Maak van Verbindingsweg een 50 km weg. 

Hoofdstraat: wordt veel te hard gereden. Graag meer handhaven.  

Zeer slecht wegdek Bloterkamperweg tussen de Brugveenseweg en 

Garderbroekerweg. 

Achterstallig onderhoud wat betreft onkruidbestrijding op meerdere 

plaatsen in Voorthuizen.  

Graag een poepbak bij grasveld Margrietlaan / Irenelaan. 

Koninginnelaan 40: auto geparkeerd bij bocht is oké. 

Opmerking: 

De ingebrachte aandachtspunten  zijn  zonder restricties genoteerd  

en worden ondergebracht bij de beide wijkplatforms, zover  ze 

binnen hun gebiedsbereik liggen en daarbuiten door PBV. 

Evaluaties zullen  uitwijzen of de ingebrachte punten realiseerbaar 

zijn! Een aantal zondermeer! 

 

MEER GROEN IN HET DORP  
is  een van de speerpunten uit de dorpsvisie opgesteld door 

Plaatselijk Belang Voorthuizen. Dit speerpunt is overgenomen door 

het nieuwe gevormde college in 2018 van Barneveld. Maar in veel 

tuinen is nog een  grote vergroeningslag te slaan. Moge het 

onderstaande stukje “Liever vogels dan tegels” u inspireren. 

 

Liever vogels dan tegels!   
Van de Nederlanders zou 95% meer vogels in de tuin willen, 
blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau GfK dat eind maart 

is gepubliceerd door Vogelbescherming Nederland. Toch is maar 

liefst 40% van de tuinen bestraat en doen veel tuineigenaren zo 
onbewust hun best vogels uit de tuin te weren. Want 
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tegeltuinen zijn als woestijnen voor vogels. Terwijl het zo 

gemakkelijk anders kan...  

 

Alle tuinen van Nederland vormen bij elkaar opgeteld een gebied 

ter grootte van bijna 44.000 voetbalvelden. Potentieel een 

fantastisch natuurgebied. Maar in veel tuinen is het kommer en 

kwel en staan de natuurwaarden op een laag pitje. Maar liefst 40% 

van de tuinen is bijvoorbeeld bestraat. In tuinen met tegels is bijna 

geen ruimte voor natuur. Dat betekent geen of minder vogels, 

vlinders, bijen en egels. 

 

Tegels eruit, groen 

erin - Met de aanplant 

van bessenstruiken 

trek je heel snel meer 

vogels naar je tuin. Er 

valt in een hoop 

tuinen nog veel te 

winnen: dus tegels 

eruit, groen erin! Een 

paar bessenstruiken 

aanplanten, bloeiende 

wilde planten zaaien, 

fruitbomen planten, 

nectarplanten kiezen, heggen in plaats van schuttingen, of als je 

dan wel een schutting hebt, laat er een klimop tegenop groeien. 

Nestkasten ophangen, een drinkplaats of klein vijvertje aanleggen. 

Binnen een jaar kun je met een paar strategische ingrepen het 

aantal vogels dat je tuin bezoekt verdubbelen. En het mes snijdt aan 

meerdere kanten. Zo helpen tegelvrije tuinen ook mee 

wateroverlast in straat, buurt of wijk tegen te gaan. Want groene 

tuinen houden veel meer water vast bij heftige regenval. Daardoor 

raakt de riolering minder snel overbelast. 
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Vergroenen samen met een tuincentrum - In een 

vogelvriendelijke tuin zullen al snel winterkoninkjes opduiken. Uit 

het onderzoek van GfK blijkt dat 95% van de mensen meer vogels 

in de tuin zou willen en dat de meeste tuinbezitters hun tuin ook 

daadwerkelijk willen vergroenen. Ze weten echter vaak niet hoe en 

waar ze moeten beginnen. Voor advies komen tuinbezitters nu al 

vaak terecht bij Vogelbescherming Nederland. Op de website van 

Vogelbescherming staat namelijk zeer veel praktische informatie 

over het inrichten van een vogelvriendelijke tuin. Daarnaast 

beschikt Vogelbescherming over een grote groep deskundige 

vrijwillige tuinvogel consulenten die op verzoek advies kunnen 

geven over vogelvriendelijke tuinen. Zij gaan bij een tuineigenaar 

op bezoek, inventariseren de mogelijkheden en wensen, en geven 

advies. Maar veel tuinliefhebbers wenden zich voor het inrichten 

van een vogelvriendelijke tuin uiteraard ook tot tuincentra. 

Daarom is Vogelbescherming een samenwerking aangegaan met 

een tuincentrum: Op de afdeling 'Leven in de tuin' van Intratuin 

worden consumenten vanaf nu gericht geholpen om hun tuin vogel- 

en diervriendelijker in te richten. Vogelbescherming verzorgt 

trainingen, de partner zorgt daarbij voor een groot vogelvriendelijk 

assortiment specifiek voor het tot leven brengen van de tuin en 

erop gericht vogels, vlinders, bijen en egels extra leefruimte 

bieden. Hopelijk kunnen we zo het ‘ontstenen’ van de Nederlandse 

tuinen een extra impuls geven! 

Vogelbescherming Nederland 

 

 

 

 

 

FLORALA VOORTHUIZEN 2018 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/populaire-bessenstruiken-bij-vogels
https://www.vogelbescherming.nl/tuinadvies
http://www.vogelbescherming.nl/
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Zowel  de middag- als avondoptocht trok duizenden bezoeker. Zij 

stonden rijen dik! 

Formule 1: 

Heel Nederland is in de ban van deze geweldige autosport en dan 

door de succesvolle van Max Verstappen.  

Het Oranje legioen volgt hem op de voet en juicht hem toe vanaf 

de tribunes. Dit weekend wordt er niet alleen geracet in Singapore, 

maar ook in de straten van Voorthuizen. Dus houdt uw ogen open 

want wij komen vliegensvlug voorbij. De foto geeft de wagen weer 

gebouwd en gesponsord door de bewoners van Apeldoornsestraat, 

G. Doustraat, J. Steenstraat, Kerkstraat, Roelenengweg, 

Schoolstraat en Sportparkstraat.  
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De wijk Blankensgoed gaf hun wagen de titel mee; 

 “Battle of Nature” met als omschrijving: Wie kan er niet genieten 

van alle pracht en praal in de natuur. Fluitende vogels, dansende 

vlinders en al die levendige kleuren. Maar als wij van deze 

prachtige natuur genieten, realiseren we ons vaak niet dat er 

dagelijks een brute strijd gaande is: de strijd om te overleven. Elk 

wezen, groot en klein, heeft deze overlevingsstrijd te voeren. Net 

zoals een gladiator die in de arena moet vechten op leven en dood. 

En alleen de sterkste blijft over! Maar als we de natuur af en toe 

een handje helpen in haar strijd, blijkt zij vaak enorm veerkrachtig 

en tot uitzonderlijk mooie dingen in staat. Net zoals een rups die  

zich na een urenlange strijd ontpopt tot een prachtige vlinder. Het  

publiek beoordeelde deze  wagen als de mooiste.  

Reageren? 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief 

en  / of 
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 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 33

e
 nieuwsbrief  oktober  2018,  hopen wij in de maand  

november   2018 te bezorgen en wel na onze vergadering  in  

oktober 2018. 

Onze nieuwsbrieven  vind u ook op onze wijkplatform website. 

 

Volgende wijkplatformvergadering: 

Deze vindt plaats op dinsdag  26 maart  2019 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! 


