
WPBC vergadering.         21 september 2015 

 

Aanwezige gasten: Marjan Tuhusula Welzijn   Gemeente 

          Henk Hooghiem (op verzoek van Willem van Beusekom meegekomen) 

          Hans Bot  (op verzoek van Willem van Beusekom meegekomen) 

Afwezig: Lex Rootselaar en Niels Bosman 

 

Voorzitter heet een ieder welkom en in het bijzonder de gasten. WP vergaderingen zijn openbaar. 

 

Agenda: Omvorming organisatie sinds maart naar 11 “buurten” . Ervaring positief 

Woningstg/Welzijn M.T. zegt dat ze er warm van wordt. Kleine stukjes zijn beter en zij is er blij 

mee. 

D. Klein brengt bedankje over van L. Bakkenes voor het opruimen van de tuin in juli. 

Voorz. WPBC als team ook aan het werk via Stg Present (interkerkelijke stichting voor een 

“klusvraag”) Aansluitend de bbq bij Dirk Klein. 

  

Notulen: WPBC met Wethouder Fokkema 16 maart 2015 na doorvoeren voorgestelde wijzigingen 

goedgekeurd. Doorzenden naar Niels Bosman voor plaatsing op de website. 

 

Willem van Beusekom vraagt hoe het staat met de plannen van de gemeente voor een loket over 

duurzaamheid. 

Rijk van Dam vaagt aan Dirk Klein de regelgeving m.b.t. de marge langs de dakrand voor het 

plaatsen van zonnepanelen na te gaan. 

 

Evenementenbeleid. Het huidige evenementenbeleid is nog van 2010 en vraagt om meer 

levendigheid. 26 oktober 8.00 uur in de Barneveldse raadzaal 

            27 oktober 8.00 uur in het Trefpunt te Voorthuizen 

  B evenement: meer geluid en vroeger afgesloten 

  C evenement: rustiger en langer doorgaan 

Is WPBC aanwezig? Coen van Beusekom, Rijk van Dam en Cor Schouten willen er heengaan 

 

Horecabeleid. Horeca nota van einde juni loopt goed. Het is rustiger geworden. Rijk van Dam geeft 

aan dat het tot zijn verrassing de overlast is afgenomen. Sinds 1 juli is het tussen 11.30 uur en 13.15 

uur rustig. Na 3.00 uur duidelijk rustiger dan voorheen.. De twee nacht Boa's hebben onmiddellijk 

gereageerd, wanneer het nodig was. Van de geplaatste vuilbak wordt ook gebruik gemaakt. Aan een 

fietsenplan wordt gewerkt. Verlichting bij de doorgang van Rose Garden is aangepast. Het begin is 

goed en dat geeft moed voor de toekomst. De gemeente vind de gevoerde communicatie prettig. 

Het is een voorbeeld van het oplossen van problemen in de eigen buurt. 

 

Beleidsplan speelruimte. Concept van 17 september. 1 november m.b.t. schoolkinderen. 

Rijk van Dam geeft de wenselijkheid aan van een bankje voor ouders bij de speelplek. Er is angst 

voor het ontstaan van een hangplek door de jeugd. Marjan Tuhusula geeft aan dat een hangplek een 

eigen inrichting heeft. 

 

Afvalplan gemeente. Er komt een inspraakavond/inloopavond hiervoor. Wim van Beusekom heeft 

gehoord dat er een budget van € 75.000,00 voor dit doel zou zijn. 

 

WP ontmoeting. De ontmoeting vindt plaats bij Nauta. Uitnodiging volgt. 

 

Overleg. 28 oktober om 3.00 uur op het gemeentehuis. Er zijn al 400 inbraken gemeld door het 

openbreken van sleutelkastjes. Er zijn geen kastjes met SKV keurmerk. 

Marjan Tuhusula (woningstichting) wil er ook bijzijn. 



Whatsapp groepen. Met 31 Whatsapp groepen is Barneveld bijna dekkend. Norschoten heeft een 

whatapp kaart. (Jaco v.d. Hudding) De volgende zaken vragen hierbij aandacht: 

Coen van Beusekom: Tips om je huis inbraakveilig te maken. 

Marjan Tuhusulla: Niet iedereen hoeft mee te doen aan de Whatsapp groep. 

Dirk Klein: Er zijn genoeg voorbeelden van het nut van Whatsapp groepen. 

Cor Schouten: Vraagt om een Whatsaap flyer. 

Jan Bouw: een witte vlekken plankaart nuttig. 

Dirk Klein: Overzicht is bijna klaar. 

 

Henk Hooghiem vraagt naar de bevoegdheid van het WP. De voorzitter antwoord: geen. Het WP 

vormt de ogen en oren in de wijk. Marjan Tuhusula merkt op dat het gaat om de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger. Dirk Klein vult aan dat het WP steeds meer invloed krijgt. 

Er wordt geluisterd. Het WP probeert dingen in beweging te zetten. 

 

Pauze 

 

Buurt A: Cor Schouten Er is een inloopavond geweest voor het Julianaplein, vanwege de 

renovatie die gepland staat. De afronding van de Prins Hendrikweg vordert, er is nu concensus over 

de renovatie van de straat Fase II. Banken werken tegen bij de overdracht van de straat. 

Buurt B: Mick de Groot Problemen in de buurt m.bt. Verlichting en afval hebben de aandacht en 

er wordt gezocht naar verbetering en oplossing. Samen met Wouter Fokker wordt gezocht naar 

verbetering van het verkeersplan. 

Buurt C: Willem van Beusekom Er is een buurtcommissie die al een paar maal samen is gekomen. 

Buurtbewoners waren best optimistisch. Willem wil/kan hier de kar niet trekken, maar wil wel 

meedenken. Henk Bot zou dat wel willen oppakken per 1 januari 2016. M.b.t. het budget voor afval 

opruiming, zag Willem liever meer geld voor groen. Vrijwilligers pakken wel al groen aan. Willem 

geeft aan niet de Permar voor de voeten te willen lopen. Hans Bot en Henk Hooghiem nemen 

contact op met Dirk Klein. 

Buurt D: Rijk van Dam Aandcht voor verkeersproblemen rond Nieuwe Markt en Veluwehal. 

Parkeerplaats Jumbo dient nogal eens als cross-circuit. Door het nieuwe fietspad ontstaan 

gevaarlijke situaties door te hard rijdende auto's. Het 30 km-bord is zichtbaar gemaakt door 

snoeiwerk. Van de kant van de Groen v.Prinstererlaan zijn er insluipproblemen in de 

parkeergarages. Er zijn 6 electrische fietsen gestolen (2 van de fam. Van Dam) Twee insluipingen in 

één week. Maatregelen: camera's opgehangen en ronde knop op de deur. Dit laatste is wel 

inbraakveilig maar niet brandveilig. De situatie wordt vastgelegd middels foto's en doorgegeven aan 

Dirk Klein. 

Buurt E: Vacant 

Buurt F: Jelle Veenhoven Rond Bleijenberg en Hensjesweg problemen met autoverkeer. De Politie  

heeft hier aandacht voor. Het toezicht in de parkeerkelder loopt via Marian Tuhusula. Inge 

jongeneel gaat er ook kijken. Jongeren hangen er rond. Marian Tuhusula geeft aan dat elk complex 

zijn contact personen heeft. Ze zal hen in contact brengen met WPBC-leden. (Henk Hooghiem meld 

een, vooral voor ouderen, gevaarlijke situatie bij het nutshuisje aan de Amersfoortsestraat) 

Buurt G: Gert van Dijk Lex v. Rootselaar vormt samen met Gert de centrumcommissie, die de 

verkeerstechnische indeling in het centrum nalopen. Parkeerplaatsen langs de muur van de RK Kerk 

zouden volgens Gert weg moeten. Gert kent 90% van de mensen in zijn buurt. Kampstraat zondag's 

vol met auto's. (kerkbezoekers) Dit is niet toegestaan. Er worden bonnen geschreven. 

Buurt H: Lex van Rootselaar absent 

Buurt I: Leon Hartevelt Rododendrons bij Charlie Snackrestaurant dood gesnoeid. Sander 

Hetebrij gaat beplanting vervangen. De Eben Haëzerschool is weg. Fietspaden Thorbeckelaan in 

slechte staat. De Bewoners van de Kotelaer vragen herinrichting van de groenstrook en de 

parkeerplaatsen. Buurtbewoners denken proactief mee en tonen enthousiasme door zelf met ideeën 

te komen. Het plan van verandering loopt inmiddels via Dirk Klein en Inge Albers pakt het op. 



Deze buurt werkt aan Whatsapp vorming. 

Buurt J: Wouter Fokker Er valt niet veel bijzonders te melden. Het is een veilige buurt. Marjan T. 

vraagt naar de situatie rond “de Kooi”. Jan Bouw geeft aan dat de fam. Vos voldoende is 

geïnformeerd en dat de rust is weergekeerd. In de Stanleystraat wordt het groen aangepakt. 

Buurt K: Coen van Beusekom Het is een rustige wijk zonder problemen op dit moment. 

 

Marjan Tuhusula betuigd haar instemming met het opdelen van WPBC in buurten. Elk lid kan dan 

in eigen buurt om zich heen kijken naar verbeteringen en om het WPBC bekend te maken. Grijp 

alles aan om dat te doen: flyers/ vier wat er te vieren valt/ nodig mensen uit en je hoort heel veel. 

Mensen kunnen zelf ook heel veel, daar zijn al de nodige kanalen voor. Zij overhandigd aan elk lid 

een brief: “Hoe wordt mijn buurt mijn buurt?” Welzijn Barneveld kan helpen, ook bij het maken 

van flyers. De website van het WPBC vraagt blijvende aandacht. Up-to-date houden. Jan Bouw 

neemt contact op met Niels Bosman. 

 

Rondvraag: 

Wim van Beusekom: Wie verzorgd de gegevens op de website van de gemeente m.b.t. de WP? 

Antwoord: wordt verbeterd. 

Leon van Hartevelt: Wie beheert de spellenkast? 

Antwoord: De gemeente middels vrijwilligers (MT) 

Ten slotte de wijkkaart: voorleggen aan Marjan Tuhusula om een flyer te maken. 

 

Volgende vergadering: Donderdag 3 december om 20.00 uur op het gemeentehuis. 

     


