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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
(lid tot 1-01-2020)
Chris van Beek
Ab van Beek

Nieuwsbrief /
Website
Distributie
nieuwsbrief

Sportparkstraat 11

471480

Kievitsstraat 8
Hoofdstraat 155U

472474
471435

CONTACTPERSONEN / MELDINGEN
Lysette Lubbers
Gemeentelijk contactpersoon voor het O342wijkplatform.
49315
E-mail: l.lubbers@barneveld.nl
Gebiedsagent..
0900Marten de Blecourt
E.: Marten.de.blecourt@politie.nl.
8844
Klachten: zoals losse Gemeentehuis E.: KCC@barneveld.nl of 14 0342
stoeptegel,
tel.:
(water)overlast,
hondenpoep, enz.
Buurtbemiddeling Barneveld

06-10 67 06 76

3

35e Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”
najaar 2019
WEBSITE
WIJKPLATFORM VOORTHUIZEN CENTRUM

http://voorthuizencentrum.wijkplatformbarneveld.nl/

4

35e Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”
najaar 2019
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. 31 maart 2020. 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:
WijkplatformTel. / E-mail:
lid / adres:
Hoofdstraat
(gedeelte Chris van Beek 47 24 74
vanaf
Molenweg tot Kievitsstraat 8
de Punt)
c.vanbeek@vanbeekTen Bokkel- Hunninkhof
mode.nl
Apeldoornsestraat (Vanaf
Jan de Wit
47 14 80
verkeerslichten tot de Sportparkstraat
Molenweg),
11
j.de.witSportparkstraat,
7cx@kpnplanet.nl
Wheemstraat,
Gerard
Doustraat en Frans van
Mierishof
Van
den
Berglaan Chris van Beek 47 24 74
(gedeelte tussen
de Kievitsstraat 8
Hoofdstraat
de Koninginnelaan),
Straat / plein:

Smidsplein
Bunckmanplein

en

c.vanbeek@vanbeekmode.nl

Bakkersweg
(gedeelte
47 24 74
Chris van Beek
tussen Apeldoornsestraat
Kievitsstraat 8
en de Koninginnelaan)
c.vanbeek@vanbeekmode.nl
Roelenengweg,
Joep van
47 26 08
Schoolstraat, Kerkstraat,
Tilburg
Jan
Steenstraat
en Roelenengweg j.tilburg74@upcmail.nl
Blankensgoed
56
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Notulen vergadering d.d. 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
7
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geen vuurwerkvrije zones 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 zones. 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 ofen 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.
b. Acties;
 Aan de gemeente vragen of zij hier meer druk achter
kunnen zetten. Dit punt op de agenda laten staan.
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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
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een voetpad langs de Rubensstraat en Blankensgoed
tot aan de begraafplaats. Er is toegezegd dat dit
voorstel verder uitgewerkt wordt waarbij de
afweging tussen nut- en noodzaak nog open ligt.
 Tussen de Hoofdstraat en het Smidsplein 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.
 Joep heeft daarom een gesprek met wethouder H. van
Daalen aangevraagd om de impasse te bespreken. De
wethouder heeft toegezegd de situatie te bespreken.
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 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 (2
weken) 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
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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.
 Achteruitgang van het appartementencomplex aan de
Rembrandtstraat rechtstreeks aansluiten op de
Rembrandtstraat 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.
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9. Tekst voor de Nieuwsbrief en website;
 Uitvraag voor nieuwe bestuursleden. Het Wpf-vc heeft
te weinig leden.
 Artikel over vuurwerk vrije zones.
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 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 Kebu State aan de
Rembrandtstraat bezorgd kunnen worden. Dit is
toegezegd.
 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.
13

35e Nieuwsbrief wijkplatform “Voorthuizen Centrum”
najaar 2019
 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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LIJST AANDACHT- / VERBETERPUNTEN
Nr.

Omschrijving:

Datum;
Actie:
12-6-2007
onderhanden

Actie / Opmerkingen:
(voortgangscontrole)
32 Parkeren auto`s
22/10/2019: Dit punt behoort
overkant Kruidvat
niet tot het verkeersluw
gevaarlijk.
maken van het centrum. Het
verkeersluw maken van het
centrum is een opdracht van
de provincie, welke het
verkeersluw maken ook
financiert. Advies: B&W
officieel een brief schrijven
om de verkeerssituatie ter
plekke van de Jumbo veiliger
te maken in samenhang met
aandachtpunt 36. Het
wijkplatform heeft 2
voorstellen. Evaluatie
vergadering 31 maart 2020.
36 Laden en lossen
10-9-2007 22/10/2019: Zie opmerkingen
(Kruidvat, Jumbo).
onderonder aandacht/verbeterpunt
Bezoekers van de Jumbo handen 32. Evaluatie vergadering
ervaren de in- / uitrit als
31 maart 2020.
gevaarlijk.
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46 Extra zebra (VOP) in de 8-9-2008 22/10/2019: Op het voorlopig
Apeldoornsestraat de
ondervoorontwerp voor het
omgeving van de
handen verkeersluw maken van het
Molenweg centrum waren de zebra`s
Sportparkstraat en
nog niet ingetekend. Tijdens
uitbreiding ter plekke
de bespreking met
van een 30 km zone.
gemeentelijke
verkeersdeskundigen d.d.
3/10/2019 over het voorlopige
voorontwerp er op
geattendeerd dat de VOP`s
niet ingetekend waren. Deze
VOP`s zouden als nog in een
verlengde 30 km zone
ingetekend worden.
Schriftelijke heeft B&W in het
verleden toegezegd dat de
VOP`s aangelegd worden na
de realisering van de
rondwegen. Mede gebaseerd
op een advies van VVN. In
samenhang met aandachtpunt
76. Evaluatie vergadering
31 maart 2020.
76 Het verplicht oversteken 10-5-2010 26/03/2019: Zie opmerkingen
van de
onderbij aandachtpunt 46. Evaluatie
Apeldoornsestraat door
handen vergadering 31 maart 2020.
fietsers richting centrum
vóór de Passage.
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90a Verkeersonduidelijkheid 8-4-2014 22/102019: In 2019 zou het
vanwege het halfronder
onderhuidige halfronde plateau
plateau hoek
handen vervangen door een TSportparkstraat /
vormig plateau, gelijktijdig
Roelenengweg. Het
met de vervanging van het
ontbreken van een t riool in de Roelenengweg.
plateau bevorderd
Uitgesteld omdat men nu
sluipverkeer. Oud
werkt aan een basis
actiepunt 9 destijds.
rioolsysteem. Uitsluitsel mei
2020 Gelijktijdig met
actiepunt 101. Evaluatie
vergadering 31 maart 2020.
101 Bij hevige regen treedt
20-1022/10/2019: Gelijktijdig met
plasvorming op langs
2015
actie punt 90a. Evaluatie
het trottoir van de
ondervergadering 31 maart 2020.
Roelenengweg gelegen
handen
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.
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108 Gemeente depot aan de 22-3-2016 22/10/2019: Op de
Roelenengweg
onderverkiezingsbijeenkomst in het
(parkeerterrein VVOP).
handen Trefpunt d.d. 15/03/2018
Ondanks voor het
hebben alle fractieleiders
gebruik van het VVOP
positief geantwoord op de
terrein geen officiële
vraag of er een mini
functiebestemming
afvaldepot komt in
aanwezig is (nu
Voorthuizen. Tevens voor de
gedogend als depot)
bewoners uit Garderen en
wordt het terrein nu ook
Stroe. In het voorjaar van
als overslag gebruikt
2020 wordt door de gemeente
voor groen afval en
bekend gemaakt waar het
opslag van zand / grond.
extra mini afvaldepot in de
Met het gevolg een
omgeving van Voorthuizen
toename van zwaar
gerealiseerd wordt. Evaluatie
verkeer (vrachtauto`s en
vergadering 31 maart 2020.
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
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,
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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, omdat er
dan meer parkeerruimte
beschikbaar is.

123 De mogelijkheid van
stationering van een
ambulance in
Voorthuizen voor het
verkorten van de
rijtijden naar het
buitengebied.

3-4-2018
onder handen

19

22/10/2019: Nog geen besluit
over dit complexe vraagstuk.
De discussie over de extra
stationering van een
ambulance loopt nog. Veel
instanties zijn hierbij
betrokken. De
zorgverzekeraars beslissen
uiteindelijk. Evaluatie 31
maart 2020.
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129 Vanaf de Kerkstraat
22-1022/10/2019: Op de bespreking
naar de begraafplaats
2019
d.d. 3/10/2019 van het
ontbreekt een voetpad
ondervoorlopige voorontwerp voor
(trottoir). Nu moten de
handen het verkeersluw maken van het
voetgangers gebruik
dorpscentrum zijn de
maken van fietspaden.
verkeersdeskundigen er op
De aanleg van een
geattendeerd op het ontbreken
voetpad staat ook op de
van een voetpad. Naar de
actielijst van PBV.
begraafplaats. Evaluatie
vergadering 31 maart 2020.

GEREALISEERDE AANDACHT- / VERBETERPUNTEN IN
2019 (versie 22/10/2019)
Nr. Omschrijving:
125 Parkeerverbodsbord
voor de Koninginnelaan
op de hoek Bakkersweg
/ Koninginnelaan niet
zichtbaar vanwege
boombladeren. Bord
verplaatsen?

datum: Oplossing / Opmerking:
22-10- In het voorjaar is het bord
19
verplaatst. En wel langs de
stoeprand tussen de rubberen
Amsterdammertjes. Bord is nu
altijd goed zichtbaar voor
automobilisten.
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126 Bewoonster(Kerkstraat) 22-10- Na inspraak van bewoners is
heeft in 2017 en 2918
19
uiteindelijk een
gevraagd aan de
natuurspeelplaats gerealiseerd
gemeente voor een
met als belangrijkste kenmerken
kinderspeelplaats op het
water en zand. De geïnterviewde
groen gelegen tussen de
bewoners zijn zeer tevreden
Kerkstraat en de huizen
over de speelplek.
van Hondsdraf
(Blankensgoed). De
verzoeken zijn 2 x
afgewezen. Met als
argument de aanwezige
5 zwerfstenen zijn een
goede speelplek!

128 Evaluatie op de
22-10- Bewoners van de Roelenengweg
volgende
19
zijn zeer tevreden over het
wijkplatformvergadering
eenzijdig peerverbod op zaterdag,
van het ingestelde
omdat de automobilisten zich
parkeerverbod in maart
goed aan het parkeerverbod
2019 op de
houden.
Roelenengweg op
zaterdagen. Met de
optie of een extra
herhalingsbord nodig is.
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WIJKPLATFORM VOORTHUIZEN CENTRUM

Jaar:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

GEREALISEERDE AANDACHT- /
VERBETERPUNTEN
Aantal:
Jaar: Aantal:
14
2014
5
24
2015
3
8
2016
4
10
2017
8
5
2018
2
2019
6
10
per 22/10:
5

Totaal:

104

Aandacht - / verbeterpunt 126 is gerealiseerd. Zie
onderstaande foto met tekst.

Nieuwe natuur speeelplaats op Blankensgoed tussen de huizen
van de Hondsdraf en Kerkstraat. Deze speelplaats is op
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verzoek en inspraak tussen de bewoners en de gemeente tot stand
gekomen. Het wijkplatform speelde hierin een bemiddelde rol. De
bewoners zijn erg enthousiast met deze speelplaats omdat de
kinderen zich er erg goed vermaken met zand en water en de
touwen oversteek en liggende boomstam fysiek uitdagingen zijn.
Tevens een ontmoetingsplek voor de ouders.
De speelplaats bestaat uit:
- een liggende boom (niet zichtbaar op de foto)
- waterpomp met beekloop met keien
- zit- en speelstammetjes
- touwen oversteek over wadi (niet zichtbaar op foto)
- klimbos met amandel wilgen(niet zichtbaar op foto)
-extra liggende boom (niet zichtbaar op foto)
- zwerfkeien (bestaand en niet zichtbaar op foto)

Rotonde De Punt:
Op 25 september jl. werd tijdens
de
commissievergadering
“Samenleving”
het
voorgenomen besluit van B&W
besproken om de rotonde De
Punt de definitieve status te
geven
met
twee
rijrichtingfietspaden. Als dit voorstel was aangenomen was de
gehouden enquête in 2014 onder de bewoners van Voorthuizen in
de gemeentelijke prullenbak beland. Volgens deze serieuze enquête
prefereert 90,6% van Voorthuizenaren een 1 – richtingsfietspad!
De vertegenwoordigers van de SGP en Lokaal Belang vroegen de
wethouder van Daalen de verkeerssituatie op de rotonde eerst te
evalueren nadat de rondwegen zijn aangelegd. Omdat er dan een
volledige nieuwe verkeerssituatie ontstaat. Dit logische en
verstandige verzoek werd door de wethouder ingewilligd en het
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voorgenomen besluit werd terug getrokken.. In 2020 is tevens
bekend of er een snelfietspad met een breedte van 4 meter
überhaupt vanaf de Baron van Nagellstraat aangesloten kan
worden op de rotonde en over de rotonde. Met het verzoek van de
raadscommissieleden voldeden zij aan de toezegging, zoals
verwoord in de onderstaande brief d.d. 11 september 2019 van het
wijkplatform aan de gemeentelijke fracties.
Brief:
Aan: De fracties van de
gemeente Barneveld.

Voorthuizen, 11 september 2019

Betreft: Voorgenomen besluit van B&W om het tweerichtingen
fietspad op de rotonde de Punt te handhaven n.a.v. de
gehouden enquête onder de bewoners van Voorthuizen.
Deze enquête was georganiseerd door de Wijkplatforms
Voorthuizen -Centrum en Voorthuizen - Oost.
Geachte fractieleden,
N.a.v. het voorgenomen besluit van B&W wil het wijkplatform
Voorthuizen - Centrum met deze brief een aantal punten onder
uw aandacht brengen.
Van de zeven politieke partijen, die de gemeenteraad van
Barneveld rijk is, bezoeken raadsleden of vertegenwoordigers van
vijf politieke parijen regelmatig (enkele zeer trouw) onze twee
jaarlijkse wijkplatfom vergaderingen. Wij vatten dit op als een
signaal dat u ons wijkplatform Voorthuizen -Centrum serieus
neemt en waarderen uw bezoeken zeer.
Op een vergadering waarin de uitslag van de enquête werd
besproken, gaven de aanwezige raadsleden het wijkplatform het
volgende advies mee:
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,,Wij willen de uitslag van de enquête eerst betrekken in hun
evaluatie nadat de rondwegen zijn aan gelegd. De aanleg van de
beide rondwegen zal mede i.v.m. met het verkeersluw maken van
de dorpskern een aantal nieuwe verkeersbesluiten tot gevolg
hebben. Daarbij moet ook betrokken worden het gemeentelijke
voornemen tot de aanleg van een 2- richtingenfietspad tussen
Barneveld en de dorpsgrens Voorthuizen / Putten.’’
Hierbij laten wij u weten, dat het wijkplatform volledig achter uw
logische standpunt staat.
Opmerking:
De bovenstaande bolt en cursief gedrukte tekst staat al enkele
jaren op onze website.
Conclusie:
Wij verwachten dan ook dat U op de a.s..commissievergadering het
college zal vragen haar voorgenomen besluit betreffende de
rotonde de Punt terug te trekken. Dit omdat wij denken dat het
voorgenomen besluit voorbarig is.
Wat betreft
uw voornemen tot aanleg van een
2richtingenfietspad tussen Barneveld en de dorpsgrens Voorthuizen
/ Putten:
Het is ons als wijkplatform Voorthuizen Centrum niet duidelijk of
het vanaf de rotonde Holzenbosch, richting het centrum van
Voorthuizen, gaat om een snelfietspad of om een smaller 2richtingenfietspad (dubbelzijdig).
Wij vragen ons af of voor beide alternatieven voldoende ruimte
aanwezig is langs de Baron van Nagellstraat. Vooral ter hoogte
van de Beatrixlaan. Een snelfietspad moet minimaal 4 meter breed
zijn en voor een 2-richtingenfietspad is de huidige adviesnorm
minimaal 3,50 meter.
Bij de drie kruisende straten Beatrixlaan, Brahmslaan en
Wikselaarseweg moet de afstand tussen de rijweg voor auto`s en
fietspad minimaal 5 meter bedragen.
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Ook vragen wij ons af, of de aanwezige bomen langs de Baron van
Nagellstraat kunnen blijven staan of volgt er een kaalslag?
En is er wel voldoend ruimte beschikbaar voor een fatsoenlijk
trottoir?
Bij elke kruising van de drie straten zal het dubbelzijdige
fietspad verhoogd moeten worden aangelegd en zullen er borden
moeten worden geplaatst om automobilisten te waarschuwen dat
fietsers van twee kanten kunnen komen.
Bij de keuze van een snelfietspad moet het fietspad op de
rotonde aan de centrumzijde met ca. 1,2 meter verbreed worden tot
4 meter. Zo ook verbreding van het fietspad welke aansluit op de
rotonde aan de Rembrandtstraat zijde en enkele fietspaden langs
de Rembrandtstraat.
Met deze brief willen wij u attenderen op de bijlage:
Over de gevaren van tweerichtingsfietspaden
Theo Zeegers, verkeerconsulent Fietsersbond.
9 september 2013.
 In dit rapport wordt gewezen op de mogelijke toename van
ongevallen bij het omzetten van eenrichtingsfietspaden
naar tweerichtingsfietspaden binnen de bebouwde kom.
 Voorts verwijzen wij naar paragraaf 3.3 van het DTV
rapport, waarin de nadelen van tweerichtingsfietspaden zijn
benoemd t.o.v. eenrichtingsfietspaden.
 Er zou een onderzoek gedaan moeten naar ongevallen en
risico’s van fietsers, welke gebruik maken van een fiets
met elektrische aandrijving op tweerichtingsfietspaden.
Het gebruik van dit type fiets neemt sterk toe.
Nuchter beschouwd zijn eenrichtingsfietspaden binnen de
bebouwde kom nog altijd de meest veilige en vertrouwde
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fietspaden zowel voor fietsers en automobilisten. De vraag rijst dan
ook waarom zou je een eenrichtingsfietspad dan vervangen voor
een meer risicovol tweerichtingsfietspad, wat mogelijk ook nog
moeilijk inpasbaar en kostbaar is.?
Ons advies luidt dan ook om het huidige eenrichtingsfietspad
aan de Beatrixlaan zijde van de Baron van Nagellstraat te
handhaven en wel tot aan de rotonde Holzenbosch. De tabellen
2 uit het DTV rapport tonen aan dat de bulkstromen van fietsers
gebruik maken van de eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van
de Baron van Nagellstraat. De beide fietspaden verdienen wel een
opknapbeurt en wel zodanig dat zij voldoen aan de huidige
verkeersnormen.
Met ons advies voor de toepassing van eenrichtingsfietspad
wijken wij af van uw voornemen om het doorgaande woon- /
werkverkeer met scholieren van Barneveld naar Putten en vice
versa via een tweerichtingsfietspad door het centrum van
Voorthuizen te leiden. Omdat voor ons de veiligheid, die
eenrichtingsfietspaden bieden, zwaarder wegen.
Vraag: Om hoeveel doorgaande fietsers gaat het per etmaal? De
toeristische fietser behoeft o.i. niet mee gewogen te worden.
Voorts verwachten wij geen tijdwinst.
Verzoek:
Wij hopen dat ons voorstel voor het behoud van het
eenrichtingsfietspad binnen de bebouwde kom uw fractie
aanspreekt en zo ja het college te verzoeken ons voorstel serieus te
overwegen. Een reden te meer om op de commissie vergaderring
het college te vragen haar voorgenomen besluit betreffende de
rotonde de Punt terug te trekken.
Het wijkplatform heeft de gemeente Putten benaderd met de
volgende vraag.
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Waarom zijn de rotondes bij AH en Welkoop en de daar
tussenliggende rotondes (alle in de N303 route en binnen de
bebouwde kom liggen) als eenrichtingsrotonde uitgevoerd?
Onderstaand vind u het antwoord van de verkeersdeskundige uit
Putten.
Beste meneer De Wit,
Dit komt voort vanuit ‘vroeger’. Langs de Voorthuizerstraat
(binnen de kom) liggen parallelwegen, die worden ook door de
fietser gebruikt. Enkel langs de Harderwijkerstraat liggen vrij
liggende fietspaden aan weerszijde van de weg. Zodoende zijn ook
op de rotondes enkele fietsstroken/oversteken, niet in beide
richtingen. Dit is tevens beter voor de verkeersveiligheid, omdat bij
het verlaten van de rotonde de fietser maar van 1 kant komt is dit
overzichtelijker voor de automobilist.
Met vriendelijke groet,
Steph Mulder Verkeerskundig
T.: 0341 - 359766
E.:SRMulder@putten.nl
Met vriendelijke groet namens het wijkplatform Voorthuizen
Centrum
Joep van Tilburg (secretaris)

Jan de Wit (lid)
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Bijlage: rapport digitaal: (niet vermeld in deze nieuwsbrief)
Over de gevaren van tweerichtingsfietspaden
Theo Zeegers, verkeerconsulent Fietsersbond.
9 september 2013.

Zoek je een uitdaging?
Ons Wijkplatform Voorthuizen centrum is
een onderdeel van de gemeentelijke
organisatiestructuur. Met als doel
dat
bewoners samen met de vertegenwoordigers
van de gemeente, de politie en de
woningstichting primair problemen en
klachten binnen de wijk op lossen.
Populair: De wijkplatforms zijn de oren en
ogen van het “gemeentehuis.”
Daarnaast wordt het wijkplatform geraadpleegd (meedenken) door
de gemeente bij nieuwe plannen, zoals;
 het verkeersluw maken van het centrum na de aanleg van
de beide rondwegen, vergroening van het dorp, oplossen
van parkeerproblemen. En wat zich verder voordoet.
 Met organisaties voorlichtingsmiddagen organiseren.
Zoals: inbraakgevoeligheid van woningen, ondersteund
door praktische acties met politie en Boa`s. Veilig wonen
voor ouderen.
 Zelf met voorstellen komen, die ten goede komen aan
het dorp. Zoals: Een minidepot voor afval, zodat de
bewoners van Voorthuizen, Garderen en Stroe niet naar
het verre Otelaar behoeven te rijden, de aanleg van meer
zebra`s (VOP``s), verkeerssituatie verbeteren zoals nu bij
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de Jumbo. Zie ook onze aandacht- / verbeterpuntenlijst in
deze nieuwsbrief.
De bewoners informeren via de twee jaarlijkse verschijnende
Nieuwsbrieven en via de Website.
Over::
 “Verantwoording” afleggen van alle belangrijke
activiteiten van het wijkplatform. Door het publiceren van
de notulen, lijst met aandacht- / verbeterpunten met followup, correspondentie met de gemeente, artikeltjes met foto`s
over activiteiten van bewoners en gerealiseerde
verbeterpunten, enz.
 Ouderen informeren voor meer veiligheid in en om het huis,
meer bewegen, enz.
 Artikelen zoals: Verbeteringen t.b.v. het klimmat. Zoals:
het vergroenen van tuinen (tegels er uit en meer vogels er
in), afkoppelen van hemelwaterafvoer van het rioolsysteem,
tips voor energiebesparingen en in de toekomst mogelijk
meewerken aan het ontkoppelen van woningen in de wijk
van het aardgas, het komen met vuurwerk zone`s, enz.
 Jeugd activiteiten.
 Gegevens van politie over inbraak, inbraakpreventie,
diefstal, verkeersongelukken, oproep tot het meedoen aan
“Whatsapp Alert, enz.
 Gemeentelijke subsidies. Voor onder andere
buurtactiviteiten.
 Rondweg nieuws.
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Waar liggen de uitdagingen:
 Algemeen: Als teamlid het wijkplatform volgens de
doelstellingen gestalte geven.
 Tijdens de tweejaarlijkse vergaderingen: jouw inbreng,
als klankbord fungeren naar de bezoekende bewoners toe,
brainstormen naar een gezamenlijk standpunten en,de
aanwezige raadsleden “input” geven .
 Deelnemen aan besprekingen / overleg met de
gemeentelijk deskundigen.
 Deelnemen aan het twee jaarlijks stuurgroepoverleg o.l.v.
de wethouder en met de afdelingshoofden van de
gemeentelijke afdelingen.
 Het maken van de nieuwsbrief en onderhouden van de
website.
 Het bijhouden van de aandacht- / verdeelpunten lijst in
Excel.
 Tijdens de follow up van de aandacht- / verbeterpunten het
bezitten van geduld en tact omdat ambtelijke molens soms
langzaam malen.
Spreken jou een of meerdere beschreven
uitdagingen je aan kom dan ons
wijkplatform team versterken door
contact op te nemen met onze secretaris:
Joep van Tilburg
Roelenengweg 56
Tel.: 47 26 08
E.: j.tilburg74@upcmail.nl.
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NB.: Van zelfsprekend kan onze secretaris je uitgebreider
informeren over ons wijkplatform Voorthuizen centrum
en
Blankensgoed.
Geanimeerde wijkplatformvergadering op 22 oktober jl.:

Aanwezig waren: bewoners, raadsleden, vertegenwoordigers van
politieke partijen, politie, gemeentelijke coördinator voor
wijkplatforms en wijkplatformleden.

Afscheidsbrief aan Jan de Wit:
Beste Jan,
Je gaat ons verlaten
en dat is
ongelofelijk
jammer. Jij stond
aan de wieg en de
oprichting van ons Wijkplatform Voorthuizen - centrum, dat heb
je altijd vol overgave, plezier en doorzettingsvermogen gedaan.
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Dank je wel voor de mooie tijd die we samen hebben gehad. We
hebben onze samenwerking als bijzonder prettig ervaren.
We hebben mooie dingen samen meegemaakt en fraaie resultaten
geboekt. Jouw tomeloze inzet, begrip, wijsheid, daar hebben we
van geleerd. Dank je wel, we gaan je zeker missen.
Bij deze wil ik graag mijn dank uiten voor wat jij allemaal voor ons
hebt gedaan, jij maakte vaak het verschil. Echt geweldig. Daar
kunnen we nog jarenlang op verder bouwen. En weet je, je had het
niet hoeven doen. Het werd niet van je gevraagd, maar jij stond er
toch maar, dit in de overtuiging dat het allemaal zoveel beter kon,
om Voorthuizen Beter, Leefbaarder en Veiliger te maken
Vooral op het gebied van Verkeer en Veiligheid was je geweldig, je
verdiepte je er in en kwam altijd met de juiste oplossingen en
voorstellen. Daardoor kunnen we met trots zeggen dat er vele
zaken zijn verwezenlijkt.
Ook op sociaal gebied doe je veel vrijwilligers werk, daar mogen je
omgeving en andere mensen trots op zijn en een voorbeeld aan
nemen. Jan, we hopen dat je onze vergaderingen nog vaak zult
bezoeken.
Het ga je goed.
Namens het bestuur van het Wijkplatform – Voorthuizen Centrum;
Joep van Tilburg, Chris van Beek en Albert van Beek.
Tijdens de vergadering werd
namens de gemeente Jan de Wit
een bloemstuk aangeboden voor
zijn inzet voor het wijkplatform. Jan
was de eerste secretaris vanaf de
oprichting van het wijkplatform.
Daarna voortvarend overgenomen
door Joep. Het maken van de
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nieuwsbrief en het onderhouden van de website behoorden ook tot
Jan zijn taken. Vanwege de intensivering van zijn
mantelzorgschap en zijn hoge leeftijd stopt hij zijn activiteiten voor
het wijkplatform. Bovendien is Jan van menig dat het tijd is dat
jongeren zijn plaats innemen.

Uitnodiging opening nieuwe rondweg N303
Voorthuizen
De rondweg N303 Voorthuizen is
bijna klaar. Het afronden van de
laatste werkzaamheden willen we
graag samen met u vieren op
vrijdagmiddag 22 november 2019.
Vanaf 13.30 uur bent u welkom op
de feestlocatie bij het viaduct
Schaapsdrift bij het Wilbrinkbos.
Vanaf 4 december kan de hele
rondweg gebruikt worden.
Programma:
13.30 uur ontvangst
14.00 uur officiële openingshandeling door bestuurders
14.30 - 16.00 uur kinderactiviteiten op en rond de nieuwe weg
zoals stoepkrijten, skelterrijden, schminken en knutselen
Bereikbaarheid
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, dus kom op de fiets. Mocht u
toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij het zwembad De
Heuvelrand, Roelenengweg 41 te Voorthuizen en naar de
feestlocatie lopen.
Meer informatie
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U hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen over de opening kunt
u contact opnemen met Marga Meurs, T 026 359 90 65 of m.meurs@gelderland.nl

Openingstijden Trefpoint
(jeugdsoos Voorthuizen achter het Trefpunt)

Maandag:


14:30 - 17:00 uur jongeren 8 tot en met 18 jaar

Woensdag:



14:00 - 17:00 uur jongeren 8 tot en met 12 jaar
19:00 - 21:00 uur jongeren 12 tot en met 18 jaar

Vrijdag:


14:30 - 17:00 uur jongeren 8 tot en met 18 jaar
Activiteiten zoals:
Tafeltennis, darten, voetballen, film kijken, gamen, chillen.
FIFA en meidenactiviteiten!
Zie ook: www.barneveld.nl/beactive
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Van droogte tot hoosbui: 5 tuintips
Lekker dan: het ene moment staan je tuinplanten te
verpieteren van de droogte. En daarna verzuipen ze zowat na
een heftige regenbui.
Lees de 5 tips voor een klimaatbestendige tuin:
Van droogte tot hoosbui: 5 tuintips
Het najaar is een goed moment om eens kritisch naar je tuin te
kijken. Hoe ligt die erbij na de extreme warmte in juli en de warme
slotdagen van augustus? Lees de 5 tips om je tuin beter te
beschermen tegen droge periodes, zodat je de volgende zomer zo
min mogelijk hoeft te sproeien.
1. Laat in de herfst een laagje bladeren liggen
Om de grond van je borders te beschermen tegen uitdroging, helpt
het om compost, houtsnippers of cacaodoppen te gebruiken. Of het
allerbeste laat na de herfst een laagje bladeren liggen voor voedsel
voor vogels en regenwormen.. De stelregel is dat bodem die op een
natuurlijke manier is bedekt, vochtiger blijft. Regenwormen
houden van een vochtige grond. Door de kanalen van de
regenwormen wordt de vocht -/ luchtopname vergroot.
Regenwormen blinken uit in het maken van compost.
2. Kies vaste planten die tegen de droogte kunnen
De afgelopen droge zomers is onderzocht welke vaste tuinplanten
ook zonder sproeien overleven. Sedum bijvoorbeeld is een prima
bodembedekker die mooi groen blijft, ook bij extreme droogte. Op
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internet zijn veel tips te vinden voor droogtebestendige
plantenborders, of vraag advies aan een hovenier of specialist in
het tuincentrum.
3. Vang regenwater op
Regenwater is gratis en perfect om planten water te geven. Ook
deze zomer is er relatief veel regen gevallen die je goed kunt
gebruiken om je tuin groen te houden. De bekendste en
goedkoopste manier om regenwater op te vangen is de regenton, te
vinden bij bouwmarkten en bij speciaalzaken.
4. Koppel de regenpijp af van het riool
Het grootste gedeelte van het regenwater belandt in het riool. Niet
voor niets zie je vaak een overbelaste riolering na grote stortbuien.
Veel gemeenten stimuleren het afkoppelen van regenpijpen van het
riool. Dan gaat het regenwater via je tuin weer terug naar de bodem
en draag je bij aan het op peil houden van het grondwater. Met als
groot voordeel dat de grond in je tuin een stuk vochtiger blijft. De
gemeente Barneveld verstrekt een subsidie voor het afkoppelen
van regenwater.
5. Plaats een regentank in je tuin
Wil je nog verder gaan bij het nemen van maatregelen om
regenwater op te vangen, overweeg dan een tank met filter. De tank
wordt aangesloten op de regenpijp en vult zich met regenwater. De
meeste tanks kunnen het regenwater ook nog filteren. Op internet is
meer informatie te vinden.

Water uit de regenton is beter voor je tuin
Het drinkwater dat bij jou uit de kraan stroomt, is gezuiverd door
Vitens. Stoffen zoals kalk en ijzer halen we grotendeels uit het
water. Drinkwater is dus zo schoon, dat het bijna zonde is om aan
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je planten te geven. Sterker nog, water uit de regenton is beter oor
je tuin dan kraanwater! In regenwater zit namelijk geen kalk.
Kalk is gezond voor mensen, maar je planten lusten het minder
graag. Je ramen en auto wassen met water uit de regenton is
trouwens ook een goed idee: weinig kalk in het water betekent
namelijk geen strepen op je raam.

Afkoppelen regenpijp subsidie aanvragen bij
de gemeente:
Elke woning is aangesloten op een
rioolsysteem: gemengd, gescheiden of
drukriolering.


Als uw woning is aangesloten op een gemengd riool, kunt u de
regenpijp afkoppelen. En wel ondergronds.



Weet u niet zeker of u op een gemengd riool bent
aangesloten? Vraag het na via T 14 0342 of water@barneveld.nl.



Het regenwater blijft op uw terrein: u vangt het op of
lijdt het uw tuin in.



U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden
begint.
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 De subsidie is voor daadwerkelijk gemaakte kosten
inclusief aanschaf en aansluiten van een
regenton . Het bedrag is maximaal € 8 per m2 af
te koppelen dak, tot een bedrag van € 500. Deze
regeling geldt allen dit jaar nog.
Voor het aanvragen van de subsidie ga naar de gemeentelijk
website, namelijk: www.barneveld.nl met de zoekopdracht:
“regenafvoer afkoppelen” of “subsidies” . Of bel T.; 14 0342 en
vraag naar de afdeling “water”.Of email naar water@barnevld.nl”.
Voor aanvragen via de website moet je inloggen met je DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord. Waarbij een digitale schets wordt
verlangd met de huidige regenafvoer en de afgekoppelde. Dit kan
een probleem voor je zijn. Tevens als je geen DigiD bezit. Lukt
dit niet stuur dan je schriftelijke aanvraag naar de afdeling “V&I,
water en riolering” van de gemeente. De subsidie dekt 100% tot ca,
70% van de gemaakte kosten. Afhankelijk van het aanwezige
dakoppervlak. Dus een aanrader!

Volgens de drie onderstaande foto`s koppelde een
natuur bewuste doe het zelver zijn regenafvoer af.
aaaaaa
regenafvoerpijp
agd en
met

Een stukje boven
de grond de
de regenpijp doorgezaagd
en onderste pijp afgedekt
met een dekseltje.
Regenwater loopt over de
tegels vrij de tuin in.

de tegel d
doo

tegels

o
.
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Regenafvoer is bovengronds
verlengd naar het midden
van de voortuin.
(I,
(§

f
o)

c

.9
U)
q)

de regenton
wordt van bovenaf

Regenafvoer met regenton: Het
horizontale verbindingstuk stuwt
het hemelwater naar de regenton. Als
de ton vol is dient dit horizontale
verbindingstuk als overloop. De ton
wordt van bovenaf leeg geschept.

Woonplein Voorthuizen voor vragen
duurzaam wonen. (Tekst bron:Barneveldse Krant)

over

Iedereen de kans geven energieneutraal
te wonen. Dat is het doel van
Woonplein Voorthuizen, dat vrijdag 5
oktober jl. is geopend. Het Woonplein
biedt
kennis
en
advies
over
energieneutraal wonen. Of het nu gaat
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om het kopen, verkopen, verbouwen, verduurzaming en inrichten
van een woning.
Het Woonplein is een nieuw netwerk van de ondernemers en
lokale overheid (gemeentelijk Energieloket), die actief zijn in het
kopen, verkoop, verbouwen en verduurzamen van een woning. Met
makelaars, notarissen, doe-het-zelfzaak, de interieurspecialisten,
het energieloket en installatiebedrijven. Iedereen die betrokken is
bij het verduurzamen van woningen kan meedoen. De gemeente
doet ook mee, om de omslag naar energieneutraal wonen voor
bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want nu wordt
verduurzamen vaak nog als ingewikkeld gevonden. Terwijl het
juist veel oplevert.
Woonplein Voorthuizen is gevestigd aan de Van de Berglaan 2 in
het pand van de Rabobank. Elke vrijdagmiddag is er een
inloopspreekuur, waarbij alle deelnemende partners
op het
Woonplein aanwezig zijn. Op andere dagen kunt u ook terecht
voor vragen over energieneutraal wonen.
U vindt er o.a. brochures, isolatiematerialen en apparatuur.

Kom met uurwerk vrije zones:
Voor de komende jaarwisseling kunnen
inwoners met elkaar afspreken om
tijdens de jaarwisseling in hun buurt
geen vuurwerk af te steken. Dit kan
gaan om een straat, pleintje, speeltuin of
stuk groen in de buurt. Staat de hele
straat achter het plan, dan levert de
gemeente straatborden om
voorbijgangers op de vuurwerk vrije
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zone te attenderen. We moedigen bewoners daarom aan om goede
afspraken met elkaar te maken.
Met behulp van onderstaande tips kunnen bewoners een vrijwillig
vuurwerkvrije zone organiseren:
1. Maak met uw buren afspraken over het afsteken van vuurwerk in
en rondom een straat, pleintje of speeltuin of aangrenzend aan een
groengebied.
2. Baken het gebied waarvoor de afspraken gelden goed af. Zijn er
bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan rekening mee.
3. Zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied waarvoor de
afspraken gelden het eens zijn met de gemaakte afspraken.
Draagvlak is van essentieel belang om het bewonersinitiatief te
doen slagen.
4. Neem eventueel contact op met de wijkagent om de gemaakte
afspraken te delen.
5. Hang de borden uiterlijk 31 december langs de grenzen van het
vuurwerkvrije gebied.
Gemeente en politie handhaven de afspraken in deze gebieden niet.
De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.
Voor meer informatie neem contact op met:
Sanne van de Maat
Beleidsadviseur Veiligheid
Gemeente Barneveld
Tel.: 0611329972 of E: s.vandemaat@barneveld.nl
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In onze voorjaarsnieuwsbrief plaatsten wij reeds het onderstaande
artikel “ Kom met vuurwerkvrij zones”. Omdat feitelijk het
vuurwerkprobleem pas na de zomervakantie actueel wordt
plaatsen wij het artikel nogmals in deze najaarsnieuwsbrief. Mede
omdat de regering zwaar knalvuurwerk in de toekomst wil
verbieden. De gemeente Appeldoorn heeft n.a.v. een gehouden
enquête besloten gedurende jaarwisseling 2020 / 2021 het
afsteken van vuurwerk voor de gehele stad niet toe te staan.

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
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.
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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.
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
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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.
Floralia september 2019:

Deze corsowagen, gebouwd door de wijk Blankensgoed, beeldt
“ De Fabeltjeskrant uit’’. Jarenlang ging bijna ieder kind naar bed
met de zin ‘En dan nu maar knus naar jullie warme nestjes en …..
denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe’. Het publiek vond “De
Fabeltjeskrant” de mooiste wagen.
NB.: De corsowegenbouwers van de Kerkstraat, Schoolstraat,
Roelenengweg, Sportparkstraat e.a. zijn gestopt. Er diende zich
geen opvolger ontwerper aan en verjonging bleef uit.
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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 (zie speciaal het artikel op de bladzijden
29 t/m 32 van deze nieuwsbrief) 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 36ste voorjaarsnieuwsbrief 2020, hopen wij in de maand
april 2020 te bezorgen..
Onze nieuwsbrieven vind u ook op onze wijkplatform website.
Volgende wijkplatformvergadering:
Deze vindt plaats op dinsdag 31 maart 2020 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!
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