
Notulen vergadering WPBC 15-06-2016

Afwezig: Leon Harteveldt en Koen v. Beusekom

Duurzaamheid in Barneveld

Karien van Houwelingen geeft uitleg over de nota. Er is een energieloket in de 
gemeente Barneveld. Voor haalbaarheid van zonnepanelen op een locatie in 
barneveld, raadpleeg www.zonatlas.nl

Buurtverslagen.

A) Cor Schouten Prins Hendrikweg fase I ligt nog bij de notaris voor overname door de 
gemeente. Sommige banken hebben nog vragen. Fase II is toe aan vervanging van het 
wegdek. Noodreparaties  worden noodzakelijk. De huizen van het Julianaplein gaat vervangen
worden: presentatie in het Rebellenhonk. WPBC aanwezigheid gevraagd.

B) Mick de Groot Sloop Lijsterschool verloopt goed. Soms staat er een hek open. 
Verkeerssituatie bespreking met Sander de Graaf loopt stroef. Telefonisch gemaakte afspraken
worden niet nagekomen.

C) Willem van Beusekom en Hans Bot Alles onder controle. Cursus gevolgd – vraag: wat is 
de waarde van het WP. (Wim) de wijk staat in volle bloei.

D) Rijk van Dam Horecaplein overleg 3 maanden uitgesteld. Het gewenste bankje schijnt 
niet te lukken. Aantal bewoners willen geen bankje (bang voor een hangplek) Rondwandeling 
door de buurt op 2 juli, waarbij foto’s worden gemaakt. Herhaling op een vrijdag in augustus. 
Steegje naar de Nieuwe Markt wordt gebruikt door fietsers. Er was een inbraakpoging aan de 
G.v.Prinstererlaan.

E) Theo Vermeulen Het Rosarium staat in volle bloei. Kan de dennenboom voor Torenplein 
35 worden gesnoeid? Hangbakken hebben nieuw groen gekregen, wat door 
COB(reclamegelden) wordt betaald. De kettingen rond het parkeerterrein worden om 
onaanvaardbare redenen niet gerepareerd. Dirk Klein zal aktie ondernemen. Het Carillon is 
nog niet gerepareerd. Autohandel gaande tegenover de Action. Er is navraag gedaan: er is 
geen vergunning. Spuitgasten(graffiti) worden in Villa99 opgeleid- Moet dat nu?

F) Jelle Veenhoven Hangjongeren probleem rond de PLUS. Er is een Muskito geplaatst: 80%
minder overlast.

G) Gert van Dijk Veel last van parkerende auto‘s

H) Lex Rootselaar Fietsherstelservice door Ruiter BV werkt. Succes mede door de 
voortdurende aanwezigheid van personen. Aandacht voor fietsenstallingen: Rehoboth, 
Kunzelaan, Thorberckelaan en tot voorbij AH worden aangepakt.

http://www.zonatlas.nl/


I) Leon Hartevelt Afwezig – Dirk Klein: Overlast Theaterplein aan de kant van de 
Churchillstraat. Toezicht is geregeld. Statushouders onderkomens: Mick en Leon zitten in de 
klankbordgroep. Marjan T. doet wat ze zegt. Het loopt goed. De eerste bewoner is gekomen. 
JB: bezwaarden zitten nu in de klankbordgroep.

J) Wouter Fokker Whatsapp groep wordt geactiveerd.

K) Coen van Beusekom afwezig

De voorzitter doet nog mededelingen over de website: Theo van foto’s voorzien met tekst om 
op de website te plaatsen. De kaart blijft actueel.
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