Wijkplatform Voorthuizen centrum

[Geef tekst op]

Notulen van 22 oktober 2019
Aanwezig; Lysette Lubbers (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)
Harry Klein Obbink (Burger Initiatief) en Sjoerd van Amerongen (LB)
Politie; Marten de Blecourt (Wijkagent)
Bewoners; De heren B. Veenhuizen, C. Kammeyer, J. Bos, René Hogeweg en T. Lubs.
Afwezig met kennisgeving; Vincent Kamerbeek BOA voor Voorthuizen.
Opening; Lysette opent de vergadering.

.

1. Mededelingen en vaststellen agenda;
a. Mededelingen secretaris.
 Joep stelt Lysette Lubbers voor als nieuwe Wijkplatform coördinator, zij komt in de plaats
voor Inge Jongeneel.
 Hij heet Dianne de Kwant welkom, zij vervangt Peter Spruit en is commissielid voor de
ChristenUnie.
b. Mededelingen wijkplatform coördinator , geen.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2019;
- Notulen worden verder goedgekeurd.
3. Veiligheid;
a. Meldingen;
 Het wijkplatform heeft geen meldingen/reacties gekregen op de oproep om na te denken
voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De gemeente heeft geen vuurwerkvrije zone’s in
Voorthuizen ingesteld. Wel kan er vanuit de wijken er op eigen initiatief een vuurwerkvrije
zone ingericht worden. De gemeente faciliteert dit. Er is geen handhaving toezegging voor de
vuurwerkvrije zone’s. Het is echt op initiatief van de wijk of buurt. Er zijn ook mensen die
vinden dat een vuurwerk verbod vanuit de overheden zelf moet worden genomen. Kijk naar
grotere steden die dan grote vuurwerkshows geven. De suggestie wordt geopperd om alleen
een grote vuurwerkshow voor Voorthuizen op Zeumeren te houden.
 Het wijkplatform vraagt wat de st.v.z. is t.a.v. de aanrijtijden van ambulances voor
Voorthuizen. Verantwoordelijk voor de ambulancevoorziening is de Veiligheid- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).
Naar aanleiding van wat in mei in de gemeenteraad is behandeld zijn er vragen gesteld aan
VGGM om inzichtelijk te maken waar de knelpunten liggen en of- en hoe er verbeteringen
mogelijk zijn. Bij navraag bij VGGM blijkt dat er nog geen oplossing is.
Momenteel wordt nog gewerkt aan analyses, berekeningen en het krijgen van extra
budgetten van de zorgverzekeraars voor mogelijke oplossingen en de bijbehorende
consequenties.
De verwachting is dat er begin volgend jaar meer duidelijk is.
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b. Acties;
 Aan de gemeente vragen of zij hier meer druk achter kunnen zetten. Dit punt op de agenda
laten staan.
4. Verkeer;
a. Plannen en activiteiten;
 Het eenzijdig parkeerverbod op de Roelenengweg wordt geëvalueerd en men vindt
unaniem dat dit een goede keuze is geweest. Verder is de parkeerverbodzone duidelijk en
overzichtelijk. In het verleden zijn er door buurtbewoners wat vragen gesteld, deze zullen
met de BOA doorgesproken worden.
 Het hek tussen de parkeerplaatsen van de Oranjevereniging gaat steeds op slot, dit geeft
met sporten op zaterdag veel ongemak, omdat men niet kan doorlopen naar de
voetbalvereniging VVOP. Secretaris zal navraag doen waarom het hek wordt afgesloten.
 In de Commissie Samenleving is het voorgenomen besluit van B en W over twee richtingen
voor fietsers op de rotonde de Punt, na overleg met de commissie Samenleving en het
wijkplatform voorlopig voor een jaar uitgesteld. De stelling name van B en W is tegen de
mening van de bewoners in. De argumenten van B en W zijn niet sterk, er rijdt maar 11.5%
van de fietsers tegen de richting in en dat is bijzonder weinig vind het wijkplatform.
Het voorgenomen besluit is van tafel en zal volgend jaar heroverwogen worden, omdat de
aanleg van een tweerichtingen fietspad door Voorthuizen een probleem is en nog
onderzocht moet worden. Na een jaar zal deze nieuwe situatie zeker geëvalueerd worden.
Hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien weten we nu nog niet.
 Er is in het laatste overleg opnieuw een voorstel gedaan door het wijkplatform, voor de
aanleg van een voetpad langs de Rubensstraat en Blankensgoed tot aan de begraafplaats.
Er is toegezegd dat dit voorstel verder uitgewerkt wordt waarbij de afweging tussen nuten noodzaak nog open ligt.
 Tussen de Hoofdstraat en het Smitsplein zal de toegangsweg geheel ingericht worden als
Blauwe Parkeerzone. Deze aanvraag is op verzoek van een deel van de winkeliers.
 In het overleg om het centrum autoluw te maken is besloten dat de stoplichten bij de
kruising Roelenengweg met de Apeldoornsestraat gaan verdwijnen en dat het kruispunt
opnieuw wordt ingericht. Het plateau bij de Bakkersweg/Molenweg met de
Apeldoornsestraat zal verlengd worden tot en met de kruising met de Sportparkstraat en
valt dan binnen de 30 km zone. In de Apeldoornsestraat zal over de hele lengte een
middengeleider worden aangebracht. Deze wordt onderbroken bij zijstraten en in- en
uitritten.
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. Helaas hebben we steeds weer moeten constateren dat
dit niet het geval is.
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 Joep heeft daarom een gesprek met wethouder H. van Daalen aangevraagd om de impasse te
bespreken. De wethouder heeft toegezegd de situatie te bespreken.
 Lysette plant een overleg in tussen het wijkplatform en de programmamanager.
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 zouden
voor mei opgelost worden. Helaas hebben we moeten constateren dat deze punten niet zijn
uitgevoerd. De uitwerking van de schouw is door Lysette opnieuw onder de aandacht
gebracht. Op korte termijn (2weken) worden nu de punten afgewikkeld.
 Wat betreft het groenafval- c.q. mini afvaldepot kan ik U melden dat er voor Voorthuizen en
omliggende kernen, centraal een alternatieve locatie gevonden is die nader wordt bekeken.
 Het wijkplatform is niet uitgenodigd door de gemeente en de programmamanager over het
centrumplan, bij het overleg over de “vergroening van Voorthuizen” !!!
7.

Sociaal / Volkshuisvestelijke onderwerpen
a. Meldingen;
 Jan de Wit heeft aangegeven te willen stoppen met de werkzaamheden voor het
wijkplatform, hij treed dan ook terug als bestuurslid. Jan is betrokken geweest vanaf het begin
van de oprichting in 2007 van ons wijkplatform. Door zijn inzicht en standvastigheid hebben
wij veel zaken kunnen realiseren.
Joep en Lysette bedanken Jan voor zijn brede inzet, hij is altijd van onschatbare waarde
geweest voor het wijkplatform. Jan kreeg namens de gemeente Barneveld en het
wijkplatform een bloemstuk aangeboden.

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 de Graaf, er wordt een nieuw rioleringsplan gemaakt.
Realisering hiervan zal tot eind 2020 gaan lopen.
 Nr. 108 is onderhanden en loopt. De verwachting is dat er begin volgend jaar meer duidelijk is.
 Nr. 123 De verwachting is dat er medio mei een voortgangsrapportage uitkomt wat betreft dit
onderwerp.
 Nr. 125 Is afgehandeld.
 Nr. 126 Is afgehandeld.
 Nr. 128 Is afgehandeld.
Aandachtspunten;
 Uitdraai van de transponder opvragen bij BOR van het legen van de glascontainers tegenover
de Phonehouse.
 Deze glascontainers e.v. verplaatsen op de parkeerplaats tegenover de MCC.
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 Achteruitgang van het appartementencomplex aan de Rembrandstraat rechtstreeks
aansluiten op de Rembrandstraat i.p.v. alleen op de parallelweg.
 Rijrichtingbord bij de uitrit vanaf de Jumbo. Men rijdt daar vaak tegen de richting in.
 Riolering werkzaamheden op de Roelenengweg lopen vertraging op, er wordt eerst een
“basisplan riolering” gemaakt en zal in de loop van 2020 opgesteld worden.
9.

Tekst voor de Nieuwsbrief en website;
 Uitvraag voor nieuwe bestuursleden. Het Wpf-vc heeft te weinig leden.
 Artikel over vuurwerk vrije zone’s.

10. Afspraken en bijeenkomsten;
 31 oktober gezamenlijke avond wijkplatformen bij Denkavit.
11. Rondvraag;
 Jan de Wit vraagt of er een ketting tussen het trottoir gedeelte en het fietspad op het
Bunckmanplein gehangen kan worden, tijdens de braderieën in de zomermaanden.
Overeenkomstig de zaterdagmarkten. Het trottoir tijdens de zaterdagmorgen markt wordt
vaak door de uitstalling van broodkratten geblokkeerd.
Graag actie van de marktmeester. Actie Lysette.
 De heer Veenhuizen vraagt of het mogelijk is dat onze Nieuwsbrief ook bij de
appartementen “De Vergulde Wagen” achter de KebuState aan de Rembrandstraat besteld
kunnen worden. Dit is toegezegd. Actie secretarris.
 De heer J. Bos vraagt of er bij de parkeerplaats op de Bakkersweg een bord “verboden in te
rijden” geplaatst kan worden bij de uitgang van de parkeerplaats naar de Bakkersweg. Dit
wordt nagegaan. Actie Lysette.
Daarnaast merkt hij op dat het hek op de parkeerplaats bij de Oranjevereniging
tegenwoordig gesloten is, dit geeft problemen met de doorgang van en naar de
sportvelden. Actie secretaris.
 De heer R. Hogeweg merkt op dat er op de Jan Steenstraat al langere tijd een boot en
andere opslag geparkeerd staat. Graag actie. Actie Lysette.
 M. de Blecourt (wijkagent voor Voorthuizen) merkt op dat er binnen de politie organisatie
veel veranderingen worden doorgevoerd. Zoals dat de wijken in de gemeente Barneveld
opnieuw ingericht worden. Er blijven voor Voorthuizen wel 2 wijkagenten gehandhaafd,
alleen Garderen komt er voor hen bij, gezamenlijk met de BOA.
12. Sluiting.

Volgende vergadering is; 31 maart 2020 in het Trefpunt om 20.00 uur.
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