16 maart 2015
Bijeenkomst WPBC gemeentehuis
Wethouder E. Fokkema
Malies Knol
afwezig Beusekom, Hartevelt, Rootselaar
Duurzaamheid Wethouder Onderwijs. Sport en Duurzaamheid
Presentatie duurzaamheidsplan door Wethouder Fokkema
Rol wijkplatform, Tips voor aandachtspunten
Wethouder wijst op het nut van zonnepanelen in zijn duurzaamheidspresentatie, zie aldaar.
Op 4 mrt is de doelstelling 3,5 % per jaar besparen Doel: 15-20% inclusief transport 2020
Afhankelijk van bedrijven en bewoners (gebouwen 40%)
Woningstichting loopt voorop. Oldenbarneveld is gerenoveerd en verduurzaamd.
Niet door meteen zonnepanelen te plaatsen maar ten eerste besparing van energie.
3,5% 2012-2020 NAAR 20%
Industrie en bewoning dienen daaraan bij te dragen: zie presentatie!
Isolatie subsidie van de gemeente. Duurzaamheidslening verkrijgbaar bij de gemeente.
Gemeente probeert het voorbeeld te geven. Bouwbesluit staat wel in de weg. Bouwbeleid gemeente
vraagt aandacht op dit punt Op 18 mei is in het Schaffelaer-theater overdag een
energie/duurzaamheidspresentatie van de firma Leertouwer.
Wat kunnen burgers doen? Apparaten, zonnepanelen en windmolens.
Aalt Visser iit De Glind schrijft over duurzaamheid en heeft inmiddels zelf de levering van aardgas
in zij huis stopgezet.
Wat kan de rol zijn van het wijkplatform ?
Door eigen initiatief (Dirk Klein en Jan Bouw). Belangstelling wekken in eigen omgeving.
Folderen in eigen buurt (folders van de gemeente) en middels informatie avonden van de gemeente,
belangstelling wekken voor duurzame energie.
Kortom, als wijkplatform-lid, de ambassadeurs taak invullen.
De tweede helft van het jaar komt de wethouder met een visie op het thema duurzaam
energieverbruik.
De wethouder wordt geïnformeerd over voorliggende opstakels naar duurzaamheid:
Regelgeving zit het plaatsen van zonnepanelen op woningstichtingswoningen tegen.
Ouderen vinden het vaak een te hoge investering.
Verenigingen van eigenaren kunnen zonnepanelen plaatsen als 70% van de eigenaren voor is.
Oog hebben voor het niet gebruiken van energie is ook belangrijk. Vormen van bezuiniging vooral
in nieuwbouw, waar bouwbesluiten verplichten wel 3x meer verlichting te plaatsen dan strikt nodig
is. Uitschakelen van 2/3 van de verlichting in gangen helpt daarbij veel energie te besparen.
Wethouder Fokkema en mevrouw Knol verlaten de vergadering en bedanken voor de getoonde
belangstelling en de gegeven adviezen.
Vrijwilliger in het zonnetje.
Hr. van Veluw is inmiddels binnengekomen. Op uitnodiging van de voorzitter komt hij uitleg te
geven hoe hij al jaren samen met een buurman vrijwillig openbaar groen onderhoudt.
Hij legt uit hoe dat in samenwerking met Openbare Werken plaats vind.
Het was een inspirerend voorbeeld hoe betrokken mensen op hun eigen plaats in de buurt het
verschil kunnen maken. Als blijk van waardering krijgt hij een diner bon mee voor 4 personen.

De vergadering gaat verder met het onderwerp duurzaamheid.
Duidelijk wordt aangegeven, dat het belangrijk is voor het halen van de doelstelling voor duurzame
energie, dat de belangstellende burger “ontzorgd” wordt.
Voor de burger moet duidelijk zijn welke duurzame energiebronnen er zijn: zonnepanelen,
windmolens, warmte-kracht-koppelings apparatuur, isolatie enz. Wel of geen subsidie of goedkope
lening. Terugverdienperioden bij investering. BTW teruggave regelen. Betrouwbare leveranciers.
De gemeente moet de mogelijkheden klaar hebben staan voor aanvang van het publiceren van de
visie op duurzaamheid. Daarna kunnen de wijkplatform aan het werk.
Belangrijk blijft, dat de wijkplatformleden de verbinding zoeken te leggen tussen burger en
gemeente. Leden kunnen dat niet zelf op zich nemen.
Een energie informatie loket in het gemeentehuis zou welkom zijn.
Nieuwe werkwijze Wijkplatform Barneveld Centrum.
Zoals besproken in het vooroverleg van 3 maart komt de voorzitter met een voorstel tot wijziging
van de werkwijze. Wijkplatform Barneveld Centrum omvat uiteenlopende en nogal verschillende
buurten van Barneveld. Leden van Wijkplatform Centrum zien en weten het meest uit hun eigen
directe omgeving. Daarom lijkt het een goed voorstel om dan ook elk lid verantwoordelijk te maken
in zijn eigen buurt. Dirk Klein heeft daarvoor een kaart geschetst, die laat zien waar elk lid
verantwoordelijk is voor de buurt. Daarbij is belangrijk om in gedachten te houden, dat bijde zijden
van een straat of weg onder één lid vallen van de buurt waarvoor hij verantwoordelijk is. Soms
loopt daardoor een straat nog door in een andere buurt.
De structuur wordt door de voorgestelde wijziging als volgt.
Van boven naar beneden: Dirk Klein en Jan Bouw blijven coördineren en geven ter zake doende
informatie via de voorzitter en de secretaris door naar alle leden of naar het lid voor wie de
informatie in de bepaalde buurt bestemd is. Dat kunnen ook meerdere leden tegelijk zijn.
Van beneden naar boven: Ieder signaleert wat gaande is in de eigen buurt en een ieder is vrij om
specifieke kennis van andere wijkplatformleden in te roepen. Valt er wat te melden, te regelen of te
vragen, dan gaat er een bericht naar Dirk Klein als coördinator (cc Jan Bouw, Cor Schouten)
Dirk Klein zendt door naar de juiste personen binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente.
Na enig heen en weer praten en het afwegen van de voors en tegens wordt het voorstel aangenomen
voor de periode van een jaar. Waarna evaluatie volgt. Daarna zou de indeling van de WP Barneveld
Centrum publiek gemaakt kunnen worden. Rijk van Dam stelt nog voor om de indeling van de
gemeente naar grootte als volgt te benoemen: Gemeente Barneveld is verdeeld in wijkplatforms en
een wijkplatform is verdeeld in buurten.
Horecaplein.
De situatie rond het horeca-plein zoekt de gemeente te verbeteren d.m.v. het aanstellen van een
nacht-Boa en het aanbrengen van extra verlichting bijv. in het straatje naast “Rose Garden”, enz.
De overlast is zeer irritant voor de omwonenden en bespreking van de situatie gaat nog vervolg
krijgen in de geplande commissie vergadering over het horeca-plein. Het lijkt bijna onverenigbaar
omwonenden hun nachtrust te garanderen en bezoekers van de gelegenheden, na genoten
genoegens, al of niet in “kennelijke staat”, in het nachtelijk uur stil huiswaarts te doen keren.
Rondvraag.
In de rondvraag komt de voorzitter terug op de nieuwe werkwijze en vraagt elk lid een
aandachtspunt te noemen in zijn buurt. Lex en Gert hebben zitting in de centrumcommissie en Lex
blijft het KVO overleg volgen (Keurmerk Veilig Ondernemen)
De vergadering sluit om 10.14 uur.

