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Onder het 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 

 

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. 22 oktober 2019.  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 

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. 26 maart 2019: 
 

        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; Peter Spruit (CU), Marcel 

Godschalk (PRO98), Arend Kleijer (SGP)  

        Harry Klein Obbink (Burger Initiatief) en Sjoerd van 

Amerongen (Lokaal Belang) 

        Politie;  Marten de Blecourt (Wijkagent) 

        Bewoners;  De heer C. Kammeyer. 

        Afwezig met kennisgeving;  De heer B. Veenhuizen. 

 

 Opening; Inge opent de vergadering . 

 

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

 Hoorzitting bedrijvigheid Oranje vereniging (Bij punt 5) 

 Verslag GVVP van 21 maart (bij punt 4)  

b. Mededelingen Inge Jongeneel. 

 Geen. 

 

2.  Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2018; 
 a.  Onze Nieuwsbrief zal per E-mail aan de Raads- en 

Commissieleden worden verstrekt. 

          Notulen worden verder goedgekeurd. 

 

3.  Veiligheid; 

    a. Meldingen; 
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 Inge geeft informatie over fijnstof in de lucht. Het blijkt 

door het vroege en veel afsteken van vuurwerk rond oud 

en nieuw de concentraties veel te hoog zijn. 

 Aan het wijkplatform wordt gevraagd of ze eventueel 

actief willen meedenken (in samenspraak met de leden 

en wijkbewoners) over de vuurwerk (overlast). Wellicht 

stukjes in het dorp vuurwerkvrij maken? Wij zorgen 

voor  ondersteuning (bebording/toezicht).  

 Inge geeft een korte toelichting over het Integrale 

Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022, er wordt per jaar 

uitvoering aan dit plan gegeven. Het IVP komt op de 

site van de gemeente Barneveld te staan. 

b. Acties; 

 Geen.  

 

4.   Verkeer; 
a. Plannen en activiteiten; 

 De heer C. Kammeyer is blij met het parkeerzone 

verbod op de Roelenengweg en vind het een hele 

verademing. Hij gaf ook aan of het niet duidelijker is, 

door nog een herhalingsbord te plaatsen. Daar is van 

gedachte over gewisseld en hebben besloten deze 

maatregel na een half jaar te evalueren. 

 Joep geeft een korte toelichting over het interview t.a.v. 

het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)  

Dit onderzoek was de wens van de Gemeenteraad. 

b. Acties; 

 Voor de situatie op de rotonde de Punt heeft er een 

onafhankelijk onderzoek plaats gevonden. De uitkomst 

hiervan is met de wijkplatformen en het Plaatselijk 

Belang besproken. De wijkplatformen hebben hun 

standpunten nog eens duidelijk naar voren gebracht. De 

gemeente gaat hiermee aan de slag, het is nog niet 
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duidelijk wat de uitkomst zal zijn, eerst wordt er een 

voorstel voor het college opgesteld. Tot die tijd is het 

rapport onder embargo. 

 Er wordt een nieuw voorstel gedaan door het 

wijkplatform, voor de aanleg van een voetpad langs de 

Rubensstraat en  Blankensgoed tot aan de 

begraafplaats. Dit omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn 

die nog gerealiseerd gaan worden. 

 

5.   Communicatie; 

a. Plannen en activiteiten; 

 Voor de grote aanpassingen die in Voorthuizen op 

stapel staan is er een programma manager door de 

gemeente aangesteld. Deze zal in samenspraak met alle 

betrokken partijen de werkzaamheden en strategische 

plannen afstemmen. De wijkplatformen is toegezegd 

dat ze daar zo wie zo bij betrokken worden. 

 Er heeft een hoorzitting plaats gevonden over de 

bedrijvigheid op het terrein van de Oranjevereniging. 

Daarbij was het wijkplatform uitgenodigd. 

      Inmiddels is deze bedrijvigheid beëindigd en de boete 

ingetrokken. Afgesproken is dat de communicatie met 

elkaar verbeterd zal worden. Het wijkplatform 

waardeert de activiteiten van de Oranje vereniging zeer. 

 

6.    Openbare ruimte; 

a. Plannen en activiteiten; 

 Op 19 november 2018 is er samen met het 

wijkplatform een wijkschouw gehouden t.a.v. het 

hondenpoepbeleid. Daar zijn een aantal 

aandachtspunten naar voren gekomen, deze zullen voor 

mei opgelost worden. Verder zullen er op een achttal 

locaties hoedenpoep bakken  geplaatst worden. 
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 Voor Voorthuizen zal in 2019 het “Speelruimte 

beleidsplan”worden uitgevoerd. Dat houdt in dat er 

voor Voorthuizen centrum de speelplaats aan de 

Apeldoornsestraat (nabij de benzinepomp) wordt 

gerenoveerd. Er wonen daar 9 kinderen in dat gebied, 

maar is wel de enige locatie. Deze plek is voor 

kinderen van 0 tot 11 jaar. 

 Ten aanzien van het onderzoek naar een locatie voor 

een afval depot voor Voorthuizen, wordt er op dit 

moment een locatie onderzoek gedaan naar een  

alternatieve plek voor de milieustraat. De zoekopdracht 

is om een centrale plek,  in het hart van de gemeente te 

zoeken. 

    De eerste verkenning is uitgevoerd en er zijn twee 

plekken die in ieder geval geschikt lijken en centraal 

liggen. Het 2
e
 kwartaal hoop de afdeling BOR een 

locatie te kiezen. 

 

7.      Sociaal - / Volkshuisvestingsonderwerpen 
De senioren middag over het programma 

“Woonbewust” georganiseerd door de wijkplatforms 

Voorthuizen centrum en Voorthuizen oost in 

samenwerking met Welzijn Barneveld op  

5 februari  j.l. was een succes. Er werd uitleg gegeven 

door een woonadviseur hoe je zolang mogelijk thuis 

kan blijven wonen. Het programma werd ook 

ondersteund door een zevental professionele 

organisaties waar men veel informatie kon krijgen. 

 

8.     Bespreking van de aandacht- en verbeterpuntenlijst; 

 Nr’s 36, 46 en 76 vallen onder het nieuwe 

centrumplan. 

 Nr’s 90 en 101 lopen via Sander. 
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 Nr. 108 is onderhanden en loopt. 

 Nr’s 119 en 122 zijn afgehandeld. 

 Nr. 123 De verwachting is dat er medio mei een 

voortgangsrapportage uitkomt wat betreft dit 

onderwerp.  

 Nr. 124 is afgehandeld. 

 Nr. 125 Inge zal dit nagaan. Het wijkplatform zorgt 

dat Inge de betreffende mailwisseling  ontvangt. 

 Nr. 126 Inge pakt dit onderwerp op. Het 

wijkplatform zorgt dat Inge de betreffende  mailwisseling 

ontvangt incl. de exacte vraag van de betreffende 

bewoonster aan Marc Heijn. 

 Nr.127 Is afgehandeld. 

 

9.     Tekst voor de Nieuwsbrief en website; 

 Senioren middag over programma Woonbewust in het 

Trefpunt. 

 Uitleg over parkeerverbod op de Roelenengweg. 

 

10.   Afspraken en bijeenkomsten; 

 8 mei Externe stuurgroep vergadering. 

 31 oktober gezamenlijke avond wijkplatformen bij het 

bedrijf Denkavit. 

   

11.   Rondvraag; 

 Marten de Blecourt (wijkagent) heeft overleg gehad 

met de ondernemers. 

      Marten geeft aan dat er op 28 september tussen 10.00 

– 16.00 uur een mobiele drugslab in Voorthuizen komt 

te staan. Hierin worden verschillende soorten drugs 

getoond en uitgelegd hoe je deze kunt herkennen en 

hoe je van alles kunt ontdekken. 
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      De Boa’s gaan op een andere manier werken, zij gaan 

in gebieden werken. Het gebied Voorthuizen krijgt dan 

één eigen vaste Boa, een zogenaamde wijkboa. 

     Wij zullen deze wijkboa de volgende vergadering ook 

uitnodigen. 

 Jan de Wit vraagt namens het Wpf dat hij het prettig 

zou vinden als BOR een overzicht geeft van de 

geplande werkzaamheden. In het verleden kregen wij 

deze informatie van Hans Geurtsen. 

 

       12. Sluiting.   

 

Volgende vergadering op  22 oktober 2019 in het Trefpunt om 

20.00 uur. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34
e
 Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum 

voorjaar 2019 

13 

 

 

LIJST AANDACHT - / VERBETERPUNTEN 
Nr. Omschrijving: 

Actie: 

Actie / Opmerkingen 

(voortgangscontrole): 

datum:   

32 Parkeren auto`s overkant 

Kruidvat gevaarlijk. 

12-6-2007 

onder-  

handen 

26/03/2019:  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 22 oktober  

2019. 

36 Laden en lossen (Kruidvat, 

Jumbo). Bezoekers van de 

Jumbo ervaren de in- / uitrit 

als gevaarlijk. 

10-9-2007   

onder-  

handen 

26/03/2019: 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 22 oktober  

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  

onder-  

handen 

26/03/2019:  Dit punt op 

nieuw ingebracht in 

2017 bij de bespreking 

voor het  verkeersluw  

maken van het 

centrum.  Uitwerking  

van een voorstelontwerp 

is vertraagd. 26/09/2011. 

In samenhang met 

aandachtpunt 76.  

Evaluatie  vergadering 

22 oktober 2019. 

76 Het verplicht oversteken van 

de Apeldoornsestraat door 

fietsers richting centrum 

vóór de Passage. 

  10-5-2010  

onderr-  

handen 

26/03/2019: Zie 

opmerkingen bij 

aandachtpunt 46. 

Evaluatie  vergadering 

22 oktober  2019. 

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 

26/03/2019:  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  

22 oktober 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 

26/03/2019: Gelijktijdig 

met actie punt 90a.  

Evaluatie  vergadering 

22 oktober  2019. 

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 

22-3-2016   

onder-  

handen 

26/03/2019: Er is een 

onderzoek gaande naar 

een plek voor een 

eventueel nieuw 

Otelaaren en voor 

Voorthuizen. Mogelijk 

uitsluitsel tweede helft 

van 2019. 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 
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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. 

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  past tevens  in 

een door de raad op 

gedragen onderzoek aan 

B&W voor meer 

milieufaciliteiten  binnen 
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de gehele gemeente 

Barneveld.  Evaluatie  

vergadering 22 oktober  

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 

26/03/2019: Veel 

instanties zijn hierbij 

betrokken. De 

zorgverzekeraars 

beslissen uiteindelijk. 

Midden mei 2019  volgt 

een 

voortgangsrapportage 

over dit vraagstuk. 

Evaluatie   22 oktober  

2019. 

125 Parkeerverbodsbord voor de 

Koninginnelaan op de hoek 

Bakkersweg / 

Koninginnelaan niet 

zichtbaar vanwege 

boombladeren. Bord 

verplaatsen. 

30/10/2018.   

onder-  

handen 

26/03/2019: BOR zal in 

het voorjaar van 2019 de 

verplaatsing van het  

verkeersbord bestuderen 

en zo nodig 

verplaatsen..Evaluatie  

vergadering 22 oktober  

2019.  
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126 Bewoonster(Kerkstraat) 

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 zou de speelplek 

aangelegd worden. Na 

15november 2018 is 

radiostilte over deze 

toegezegde speelplek. 

Inge gaat dit opnemen 

met de betreffende 

afdeling. Evaluatie  

vergadering 22 oktober  

2019. 

128 Evaluatie op de volgende 

wijkplatformvergadering 

van het ingestelde 

parkeerverbod in maart 

2019 op de Roelenengweg  

op zaterdagen.  Met als optie 

de plaatsing van een extra 

herhalingsbord. 

26-3-2019  
onder-  
handen 

26/03/2019: Evaluatie 
van het functioneren 
van  het ingestelde 
parkeerverbod op de 
Roelenengweg. 
Evaluatie  vergadering 
22 oktober  2019. 
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GEREALISEERDE AANDACHT- / 

VERBETERPUNTEN IN 2019 (versie 26/03/2019) 

Nr. Omschrijving: datum: Oplossing / Opmerking: 

119 Het instellen van een 

parkeerverbod op  

zaterdag aan de 

huizenzijde op de 

Roelenengweg . Dit 

vanwege overlast die 

de bewoners 

ondervinden door de 

voetballers en 

bezoekers met auto 

aan VVOP. 

Bovendien doen zich 

situaties voor dat 

ambulance of 

brandweer nauwelijks 

of geen doorgang 

hebben. 

22-03-19 In overleg met de 

gemeente en overige 

betrokkenen is een 

parkeerverbod op zaterdag 

ingevoerd. De eerste 

indrukken zijn  positief 

over de instelling van het 

parkeerverbod. 

122 De rijwegconstructie 

direct voor het plateau  

bij de Aldi is  zodanig 

dat auto`s bij het 

oprijden van het 

plateau de onderkant 

beschadigen. 

22-03-19 Door hert aanbrengen van 
een verhoogde 
asfaltstrook direct  voor 
het plateau is het euvel in 
feite opgelost. 
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124 Bewoners in de 

directe omgeving van 

het Oranjeterrein 

ondervonden in de 

herfstmaanden van  

2019, vooral   in de 

weekenden,  veel  

lawaai  

verkeersoverlast  

veroorzaakt door een 

illegaal gevestigd 

bedrijf op het 

Oranjeterrein. 

22-03-19 Op de hoorzitting d.d. 12  

maart 2019 is de kwestie in 

der minne geschikt. De 

Oranjevereniging gaf te 

kennen dat zij fout was 

met de  vestiging van  het 

bedrijf. Het wijkplatform 

sprak haar waardering uit  

voor de jaarlijkse  

georganiseerde activiteiten  

en geen klachten ooit te 

hebben ontvangen n.a.v. de 

Oranjefeesten.. De 

opgelegde boete aan de 

Oranjevereniging  werd 

niet ontvankelijk 

verklaard. 

 

 

 

WIJKPLATFORM VOORTHUIZEN CENTRUM 

 GEREALISEERDE AANDACHT- / 

VERBETERPUNTEN 

Jaar: Aantal: 
 

Jaar: Aantal: Totaal: 

2007 14 
 

2014 5   

2008 24 
 

2015 3   

2009 8 
 

2016 4   

2010 10 
 

2017 8   

2011 5  2018 2   

2012 10 per 26/03: 2019 3   

2013 5 
   

101 
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Parkeerverbodzone op  de Roelenengweg: 

 
Sinds het begin van dit jaar is er een 

parkeerverbodzone op de Roelenengweg 

ingevoerd. 

De gemeente Barneveld heeft alle bewoners 

hierover een brief geschreven met een 

tekening waar de borden komen te staan en de 

mogelijkheid gegeven om  op - en 

aanmerkingen te maken. Er zijn bij de 

gemeente geen bezwaren binnen gekomen 

tegen dit plan en is daarom eind februari 

ingevoerd. 

Dit parkeerzoneverbod is een “gebiedsverbod” en geldt alleen op 

zaterdag voor de hele Roelenengweg inclusief de zijstraten. 

Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er op elke hoek van de 

straat meerdere verbodsborden moeten worden geplaatst. (Er is dus 

verschil tussen een normaal parkeerverbod, welke geldt voor het 

gedeelte waar het verbodsbord staat en een “gebiedsverbod”, welke 

met het parkeerzone verbod wordt aangeduid). 

Tevens zijn alle parkeerplaatsen en de parkeerstrook langs het 

voetbalveld goed aangegeven. Bovendien zijn er nog ter 

verduidelijking halverwege de Roelenengweg herhalingsborden 

geplaatst.  In een gebiedsverbod mag wel op de parkeerplaatsen 

worden geparkeerd. 

Verder zal het wijkplatform op haar vergadering van 22 oktober  

2019 deze nieuwe situatie  evalueren. 

 

Joep van Tilburg, 

Secretaris Wijkplatform Voorthuizen centrum 
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EEN- OF  TWEERIJRICHTINGEN VOOR FIETSERS OP 

DE ROTONDE DE PUNT? 

 

Gedurende de laatste 

maanden van 2014 hebben 

de Wijkplatforms 

Voorthuizen - oost en het 

Wijkplatform Voorthuizen 

- centrum een enquête 

gehouden onder bewoners 

van Voorthuizen over de 

uitvoering van de rotonde 

de Punt, waarbij fietsers zowel met de rijrichting van de auto`s 

rijden (fietsers tegen   de draairichting van de wijzers van de klok 

in) en  tegen de rijrichting van het autoverkeer (fietsers met de 

draairichting van de wijzers van de  klok mee). De enquête was  

mede  ingegeven vanwege een ernstig ongeval waarbij een fietser 

in september 2014 was betrokken. Maar vooral ook  om te ervaren 

wat de ervaringen en meningen zijn van de Voorthuizenaren over 

de in 2008 aangelegde rotonde specifiek wat betreft de fietspaden 

met  2 rijrichtingen. Meten is  weten!  

 

De enigszins verassende maar overduidelijke uitslag luidde:  

 90,1% van de Voorthuizenaren geeft de voorkeur aan de rotonde 

wanneer deze van 1-rijrichting voor fietsers zou zijn uitgelegd. 

Daarentegen geeft 8,1% geeft de voorkeur aan de huidige 

uitvoering van de rotonde met 2 rijrichtingen.  

Slechts 1, 3%  geeft te kennen geen voorkeur te hebben wat de 

rijrichting van fietsers betreft. 

Conclusie: 

De  overweldigde meerderheid van de Voorthuizenaren is dus 

voor 1-rijrichting voor fietsers op de rotonde  de Punt.  
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De enquête is onder de aandacht gebracht van de bewoners van 

Voorthuizen door publicatie van de enquêteformulieren  in de 

nieuwsbrieven van de beide wijkplatforms, via de website van het  

Wijkplatform Voorthuizen - centrum door het downloaden van  het 

enquêteformulier en via publicaties in twee lokale kranten. Dus een 

representatieve enquête.  

 

Beide  wijkplatforms hebben het bestuur van Plaatselijk Belang 

Voorthuizen (PBV) schriftelijk uitgenodigd om aan de enquête 

over de rotonde  de Punt mee te doen, omdat via  een enquête, het 

een   uitstekende methode is om  echt te weten te komen wat de 

ervaringen en voorkeuren zijn van de dorpsbewoners. Het 

toenmalige bestuur van PBV was echter  van mening niet aan de 

enquête  te willen meewerken. Met als motief  dat de  huidige  

uitvoering van de rotonde de Punt met   twee rijrichtingen voor 

fietsers  aan de wensen van de bewoners uit Voorthuizen voldoet. 

De uitslag van de enquête toont echter aan dat destijds  het 

bestuurdersstandpunt van PBV totaal afwijkt  van de meningen en  

inzichten van de Voorthuizenaren.  Uit uitlatingen van het huidige 

bestuut van PBV blijkt dat zij nog steeds de zelfde mening heeft als 

in het verleden ingenomen.  Dus ook nu nog bestaat er een  grote  

kloof  in opvattingen wat de uitvoering van de rotonde betreft 

tussen het bestuur van PBV enerzijds en bewoners uit Voorthuizen 

anderzijds, die het bestuur  zegt  te vertegenwoordigen. Gebaseerd 

op de uitslag van de enquête valt het standpunt van het  bestuur van 

PBV tot de  8,1%., die voor een 2 – rijrichtingen fietspad zijn. 

Leden van PBV meldden ons dat zij nooit om hun mening 

gevraagd worden. Dus ook niet voor  de uitvoering van de rotonde. 

Op enkele enquêteformulieren wordt de vraag gesteld:   “’Waarom 

doet PBV niet mee aan de enquête?” Een schriftelijke  

onderbouwing dat er  draagvlak aanwezig is onder de leden van 

PBV / bewoners van Voorthuizen over  het bestuurstandpunt van 

PBV ontbreekt. Zeker in de vorm,  zoals  de beide wijkplatforms 

deze via een enquête gepresenteerd hebben. 
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Beide wijkplatforms hebbend sterk de indruk, dat  binnen het 

gemeentehuis  er grote waarde gehecht wordt aan het niet 

onderbouwde bestuurdersstandpunt va het PBV betreffende de 

uitvoering van de  rotonde  de Punt. En er  binnen het 

gemeentehuis met  twee maten gemeten wordt, omdat van de 

wijkplatforms altijd een handtekeningenlijst verlangd wordt ter 

onderbouwing van voorstellen waar bewoners mogelijk  nadelen 

van kunnen ondervinden. Zoals laatst voor  het instellen van een 

parkeerzone op de Roelenengweg.  

 

Zoals in de notulen van 26  maart jl. is vermeldt is  er op 25 maart 

jl. op het gemeentehuis  een toelichting gegeven over   een 

onderzoek van het bureau DTV uit Eindhoven naar de 

verkeerssituatie op de rotonde  de Punt met daarin adviezen. Na 

deze  toelichting wordt  er door de verkeersdeskundigen op het  

gemeentehuis een advies opgesteld  aan B&W of de rotonde  de 

Punt na de aanleg van de rondwegen 1-richtingsfietspad  krijgt 

(zoals  ca. 90% van de Voorthuizen willen) of dat de huidige 

situatie met    2-rijrichtingenfietspad gehandhaafd  blijft. 

 

Beide wijkplatforms blijven van  mening, gebaseerd op  de 

overduidelijke uitslag van de enquête  dat de rotonde de Punt  een 

1-rijrichtingfietspad moet krijgen. Dus een rotonde  in haar 

eenvoudigste vorm. Bovendien zal   na aanleg van de rondwegen 

het autoverkeer inclusief vrachtauto`s sterk   verminderen en 

daardoor de risico`s voor fietsers (conflict auto / fietser)  in 

verhouding ook  zal afnemen. Deze afname zal  het risico voor 

fietsers, die dan om moeten rijden, eveneens ruimschoots  

compenseren. In de nieuwe situatie van de rotonde zal in het  begin 

vanwege gewenning   handhaving nodig zijn. 

 

Opmerking: 

De wens van de Wijkplatforms staat niet op zichzelf, ook de 

toenmalig verkeersminister Schultz heeft in november 2015 al 
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gezegd dat rotondes en kruisingen veel meer op elkaar moeten 

lijken. Veel leed kan worden voorkomen door de weggebruiker 

altijd met de zelfde elementen op een kruispunt of rotonde te 

confronteren. Dat vindt men bij de CROW ook, het kennisplatform 

voor verkeer en vervoer.  

NB.: vernoemd  argument is ook frequent vermeld op de 

enquêteformulieren!  

 

Namens de beide Wijkplatforms Voorthuizen - centrum en 

Voorthuizen - oost.  

 

 
“Kom met vuurwerk vrije zones” 
kopte de Barneveldse krant van 3 april 2019 naar aanleiding van 

een discussie in de raadscommissie 

Bestuur op 2 april 2019. Tijdens de 

jaarwisseling ondervinden steeds meer 

mensen overlast van vuurwerkoverlast. 

Omdat vuurwerk leidt tot hoge fijn stof 

concentraties. Landelijk gezien is de fijn 

stof concentratie in de omgeving  van 

Barneveld  al hoog door de aanwezigheid 

van de vele pluimveebedrijven. Door o.a. 

filtertechnieken wil de pluimvee-

industrie  de fijn stof concentratie 

aanzienlijk  verminderen.   

Steeds meer dringt het besef door dat vuurwerk tijdens de 

jaarwisseling niet meer past binnen een verantwoord klimaatbeleid. 

In het verre verleden dienden vuren  om de kwade geesten te 

verdrijven. Deze gewoonte is in feite volledig  geëscaleerd tot  het 

huidige  vuurwerkgebruik met al haar  lasten. Voor 
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vuurwerkgebruikers een (korte) sensatiebeleving, waarvoor  zij 

bereid zijn (veel) geld aan uit te geven. Het sensatiemoment vinden 

zij belangrijker dan  de nadelige gevolgen voor mens,  dier en het  

milieu. Oogklinieken en spoedopname afdelingen van 

ziekenhuizen zijn druk tijdens de jaarwisseling met de behandeling  

van opgelopen lichamelijke letsels.  Vaak blijvend.  Het    

zeetransport van China naar Rotterdam  met   containerschepen met  

stookolie als brandstof heeft  zwavel en fijn stof uitstoot  tot 

gevolg. 

 Het instellen van vuurwerk vrije zones in ons  dorp  zou  een 

eerste stap in de goede richting zijn. ter vermindering van  

vuurwerkoverlast. Daarbij stelt de burgemeester als belangrijk 

uitgangspunt dat de initiatieven uit de samenleving moet komen en 

de betrokken bewoners zich zelf verantwoordelijk voelen. De 

gemeente stelt bij de instelling van vuurwerk vrije zones   

waarschuwingsborden en toezicht beschikbaar. 

 

In het gebiedsbereik van het wijkplatform Voorthuizen - centrum 

zouden tijdens  de jaarwisseling Blankensgoed (geheel of 

gedeeltelijk) en de directe omgeving van de Roelenengweg in 

aanmerking kunnen komen als vuurwerk vrije zones. Het centrum  

met zijn cafés ligt nu niet voor de hand  voor een vuurwerkverbod. 

Een ander negatief  verschijnsel tijdens de jaarwisseling zijn  de 

vele nutteloze vernielingen van gemeentelijke eigendommen.  De 

afgelopen jaarwisseling bedroeg de schade  ruim  28.000 euro. 

Daarbij  moeten  nog de loonkosten op geteld worden voor het 

tijdelijk verwijderen  van alle afvalbakken en het herplaatsen, 

afsluiten van ondergrondse containers, preventie maatregelen, extra 

inzet van boa`s en  politie en het schoonmaken van pleinen en 

straten. 
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Naar de toekomst toe   

zou een vuurwerk 

verbod voor geheel 

Voorthuizen een 

ideële en redelijke  

wens zijn. Mogelijk  

gecompenseerd door 

een professioneel 

georganiseerde  

vuurwerkshow aan de 

stranden van  het Zeumerse  Gat. Met als bijkomstigheid  prachtige 

licht- en kleur reflecties in het water! En  aansluitend een 

spetterend nieuwjaarsfeest met attractieve bands voor jong en oud. 
 

 

 
 

Gehouden bijeenkomst: 

“Woon Bewust voor  Senioren”. 
 

 
 

De belegde bijeenkomst in het Trefpunt telde een goede opkomst. 
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Enige belangrijke kenmerken uit de gehouden voordracht door 

Welzijn Barneveld: 

 

Vallen, aantal gevolgen in 2017: 

 270.000 val incidenten in en om huis, waarvan 124.000 op 

de spoedeisende  hulp kwamen. 

 31.500 ziekenhuisopnames, waarvan 20% (3300 personen) 

niet meer kommen. 

 3849 dodelijke slachtoffers. 

Belangrijkste oorzaken: 

 Struikel over drempel of steen (26%), vallen uit bed, stoel, 

trap, en ongelijke vloer. 

 Slecht zicht ( te weinig licht). 

 Gladde ondergrond en uitglijden. Vrouwen vallen 2,5 keer 

zoveel. 

Brand, aantal gevolgen in 2016: 

 103.675 branden, waarvan 47 met  fatale afloop. 

Belangrijkste oorzaken: 

 Roken 

 Kortsluiting door defecte apparaten  

 Laat nooit apparatuur aanstaan als je weggaat. 

Inbraak aantallen en gevolgen: 

 In 2000: 92.000 ombraken. 

 In 2017 5.000 inbraken. 

Gevolgen: 

 Huis is overhoop gehaald. 

 Geld, goud, sieraden en waarde volle spullen kwijt. 

 Emotionele gevolgen. 

 Onveilig gevoel overgehouden na inbraak. 

 

De gouden Tip!!! 
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 Blijf Fit. 

 Beweeg, eet en  drink (belangrijk ca. 2 liter vocht per dag).  

 
De gemeente Barneveld heet goede faciliteiten voor senioren 

zoals: 

 Fitnes. 

 Zwemmen. 

 Fietsen en  

 Wandelen. 

 

Welzijn Barneveld verzorgt veel activiteiten voor senioren. 

Adres: 

Welzijn Barneveld 

Wilhelminastraat 12 

3771 AR Barneveld 

T.: 0342 – 74 00 04 

E.: info@welzijnbarneveld.nl 

 

Gemeente: 

Vraag: 
Is mijn woning geschikt te maken vanwege mijn gezondheid? 

 Ik woon in een huurwoning. Mag ik iets veranderen? 

 Wat  moet ik doen in mijn woning? 

mailto:info@welzijnbarneveld.nl
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 Kan de  gemeente hierbij helpen? 

 

Antwoord: 

Ja, neem  voor deze vragen contact op met de gemeente. Zij 

beschikt over  adviseurs die dan bij u langskomen voor een  

gratis persoonlijk advies.  

T.: gemeentehuis  140432. 
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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 35 najaarsnieuwsbrief   2019,  hopen wij in de maand  

november 2019 te bezorgen.. 

Onze nieuwsbrieven  vind u ook op onze wijkplatform website. 

 

Volgende wijkplatformvergadering: 

Deze vindt plaats op dinsdag  22 oktober  2019 en wel in het `t 

Trefpunt. Aanvang 20.00 uur. Van harte welkom 

 

Iedere wijkbewoner kan actief aan de vergadering deelnemen met 

of  zonder   inbrengpunten. Toon uw interesse! 


