
 

 

 

 

Notulen WPBC vergadering van 28 september 2016 

Afwezig: Lex Rootselaar, Hans Bot, Coen van Beusekom,Wouter Fokker. Wim merkt 
op, dat Hans Bot erg ziek is geweest. 

Wim van Beusekom deelt de vergadering mee dat hij eind dit jaar wenst te stoppen 
met het WPBC. 

Buurtverslagen 

1. A) Cor Schouten. Prins Hendrikweg voorste gedeelte (Fase II) staat op herstel 
in het eerste kwartaal van 2017, als onderdeel van een groter plan. 
(Snelfietsroute) Het rentmeesters rapport wijst op waardebehoud van de 
percelen bij overdracht van de straat aan de gemeente. Plastic zakken bij het 
ophaalpunt Prins Hendrikweg werden te laat neergelegd en daarom niet 
opgehaald. Er is een app rondgestuurd om daarop te wijzen en het probleem 
is verholpen. 

2. B) Mick de Groot. Bespreking van de verkeersproblemen met Sander de 
Graaf bijft moeilijk. Hij blijft moeilijk aanspreekbaar. MdG is eind augutus aan 
de balie geweest en heeft SdG gesproken, die excuses aanbood. 
Verkeerssituatie vraagt hoognodig aandacht. Er is weer een kind aangereden 
in de Zwaluwstraat. Er zijn nu stappen gezet in  de buurt. Er komt een 
nieuwsbrief met een plan: vraag om feedback van bewoners. Nu sinds een 
maand weer geen bericht van SdG. De maat is vol, JB, DK en MdG gaan nu 
druk op de zaak zetten. Ds. Fraanjeschool en de Fontein maken beiden 
gebruik van de oude Eben Haëzerschool. Er is vandalisme. Op het plein van 
de Ds. Fraanjeschool wordt gedeald. Kinderen van 11 en 12 jaar! (er liggen 
spuiten, condooms, drugszakjes) Als er cameratoezicht is zijn er weinig 
problemen. DK onderneemt aktie. 

3. C) Wim van Beusekome en Hans Bot. Niets te melden. 

4. D) Rijk van Dam. Het Horecaplan werkt, maar geeft een wisselend beeld. 
Soms rustig soms is er kabaal. Er zijn ronden gelopen met de Boa’s. Het 
bankje staat er nog steeds niet, DK pakt dit ook op. De problemen met de 
riolering zorgen voor overlast. Bewoners spreken RvD erop aan. Gerard van 
der Bij gaat over de riolering. RvD zoekt met hem contact. Er zijn plannen dat 
de Goede Herderkerk en de Rehobothkerk samen gaan en nieuw gaan 
bouwen. RvD wil graag op de hoogte blijven. DK geeft nog aan, dat er op het 
Horecaplein iemand a.s. vrijdag aanwezig is van 22.00 uur – 02.00 uur. Het zg 
steegje wordt afgesloten, om het volzetten met fietsen te voorkomen. Er komt 
een mobiele toilet op het Horecaplein op tijden, dat er veel mensen zijn. 

5. E) Theo Vermeulen. Het carillon is gerepareerd. ‘s Nachts klinkt het zachter. 
Kettingen op het plein worden niet gerepareerd. De grote denneboom zou 
gesnoeid moeten worden. DK pakt dit op. ODDV zaak: autohandel in de buurt 



van de Action mag volgens Omgevings Dienst De Vallei, als er maar geen 
auto op de straat staan. ODDV gaf later aan dat zij zich vergist hadden en 
boodt excuses aan. Als deze autohandel een probleem zou vormen, dan moet 
er een verzoek tot handhaving worden ingedient en dan moet er aktie 
ondernomen worden. Via mail deelde dhr Tielemans uit de Nairacstraat het 
WP mee, dat hij graag meer speelmogelijkheden voor kinderen in  het 
Centrum zag komen. Mark Hein gaat hier over en heeft al het plan om alle 
WP’s bijeen te roepen om dit te bespreken.Parkeeruitgang Torenplein: door 
hoge stoeprand ontstaat schade aan velgen. (DK) Mensen kunnen 
schadeclaim indienen bij de gemeente. Kan de stoeprand misschien verlegd 
worden? (DK aktie) 2 maanden geleden 2 parasols gestolen bij Koeman. Ze 
staan ergens anders. Theo zoekt contact met Martin de Blécourt. Er ligt hier 
en daar veel glas op straat. Melding via een app van Openbare Ruimte is in de 
maak.Via het meldloket op de website werkt het ook heel goed. 

6. F) Jelle Veenhoven. Bij de Plusmarkt zijn de fietsenstandaards verplaatst. Er 
wordt nog niet op een goede manier gebruik van gemaakt. Tegenover Bakker 
Koot zijn 5 fietsplaatsen op de plek waar visboer Reinier zij wagen neerzet. 
Iets om in de Schouw mee te nemen. Daarom graag een bericht naar WPBC 
voor Gert van Dijk. (DK aktie) 

7. G) Gert van Dijk. Borden in het centrum redelijk chaotisch. Heeft ambtelijke 
aandacht en zal verbeterd worden. Bij de verbouwing van Phonehouse werdt 
het grasveldje door werkbusjes gebruikt. Na een boete weken ze uit naar de 
P-plaats. 

8. H) Lex afwezig 

9. I) Leon Hartevelt. Het eerder besproken project Koterweg wordt doorgevoerd. 
Er is een boom omgezaagd voor Leon‘s huis. Het is niet bekend door wie en 
in wiens opdracht. Statushouders overleg en open dag klankbordgroep (Mick 
en Leon) met veel hapjes (complete maaltijden!). Overlast door statushouders 
werd veroorzaakt door 1 persoon (deze persoon is weg of gaat weg) Ook 
dronken Barneveldse jongeren zorgen voor overlast. Het groen rond de 
statusplek is hersteld en  er wordt weer gebruik van gemaakt. Ballonen varen 
hier op en kinderen van statushouders en uit de omgeving spelen samen. 
Kerken spelen hun rol; er wordt op vaste tijden buiten gekookt voor 
statushouders. MdeG was aanwezig bij extra bijeenkomst van de buurt. 
Jongeren zouden begeleiding krijgen van Stg. Timon. Vond tot nu toe niet 
plaats. WP wordt bij alle grieven betrokken. Buurtbewoners gaan 
gebeurtenissen doorgeven aan klankbordgroep. 

10.  J) Wouter Fokker. Afwezig. 

11.  K) Coen van Beusekom. Afwezig. De Whatsapp van deze buurt gaat door 
iemand anders voortgezet worden. 

Speelbeleid. Al besproken 

Veiligheismonitor. Wordt in het voorjaar van 2017 gehouden. Wie wil meedenken? 
Het zijn twee vergaderingen. MdG stelt zich beschikbaar. 

Horecaplein. Is besproken. 



Groenbeheer. (DK)Stukjes grond van de gemeente kunnen door omwonende benut 
worden voor gezamenlijke doeleinden. Informatie bij de gemeente. 

Energiebeleid. LR wordt gevraagd om verslag. CS heeft panelen besteld. 

Website. Emails worden doorgestuurd naar DK, die naar de juiste persoon binnen 
WPBC doorstuurd. DK maakt melding van nieuw beleid rond WP-websites. Deze 
kunnen naar eigen inzicht worden vormgegeven. Kosten hiervan doorgeven aan DK. 

Wijkkaart. In oktober weer een nieuwe wijkkaart met foto van WPBC 

Rondvraag: 

Wim van Beusekom wijst op de slechte staat van trottoirs hier en daar. Situaties als 
dezen kunnen doorgegeven worden aan de gemeente. 

Jan Bouw vraagt of er onderhoud gedaan kan worden aan de Rode Stoel, een 
beeldbepalend punt in de gemeente.  

17 november 2016. Gezamenlijke bijeen komst van alle WP’s in de Rondeel van 
Brandsen.  

6 december 2016. Volgende vergadering WPBC. 

 

 


