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              Notulen van 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; 

 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. 
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 J

oep 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 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. 

 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 / Volkshuisvestelijke onderwerpen: 
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. 
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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. 

 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 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. 

      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 is;  22 oktober 2019 in het Trefpunt om 20.00 uur 


