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Opening en introductie
Klaas Pol, wijkplatformcoördinator Oldenbarneveld, opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. Hij is positief verrast door het grote aantal aanwezigen. Klaas vertelt
iets over de moeizame zoektocht van afgelopen maanden naar een voorzitter en
secretaris.
Een interview in de Barneveldse krant leverde één reactie op. Dit was Willem Massier.
In klein comité hebben een aantal mensen doorgesproken hoe we wijkplatform willen zijn
en de bewoners van deze wijk willen ondersteunen. Niet een bestuur, geen praatclub,
maar een “doeclub”. Willem en Marije willen hiervoor de trekkers zijn.
Marije van den Brink als een netwerker om mensen met elkaar in contact te brengen.
Willem Massier als voorzitter en coördinator van de verschillende activiteiten binnen de
wijk. M.n. activiteiten in de woonomgeving.
Marije en Willem stellen zich voor.
Klaas Pol heeft toegezegd om dit jaar als notulist/verslagschrijver op te treden.
Willem neemt de leiding van de vergadering over.
Wat willen we
Willem vertelt wat de plannen zijn:
● Aanhaken bij initiatieven die er al zijn. (Om die reden zijn politie en Welzijn
Barneveld ook aanwezig)
● Inventariseren van wensen
● Oplossen van problemen
Kortom: met elkaar een wijk creëren, waarin mensen met plezier wonen.
Afscheid van Henrike en Henk
Willem en Marije zetten Henrike Kampen en Henk Top in het zonnetje. Beiden hebben de
laatste twee jaar in de rol van secretaris en voorzitter de kar getrokken. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en ontvangen een attentie.
Introductie diverse organisaties, partijen
● Rooswitha van Triest vertelt over de activiteiten van Welzijn Barneveld in de wijk
Oldenbarneveld. Dit zijn ondermeer: Mamacafé, Jeugd van Toen, Buurtverbinders
Wijkfeest, uitbrengen van de nieuwsflits wijkfolder. Welzijn Barneveld richt zich op
de sociale samenhang. Voor het wijkfeest zoekt Welzijn Barneveld nog vrijwilligers
die willen meewerken.
● De Woningstichting is de persoon van Wilco Polhout is deze avond verhinderd. Op
de website staat hoe en wanneer Wilco is te bereiken.
● Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de wijk. Om elkaar snel te
informeren over onveilige situaties is er de WhatsApp-groep ‘Whats up
Oldenbarneveld. Martine van Breugem beheert deze groep. Wil je meedoen, geef
je dan bij haar op.
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Ook onze wijkagent, Roy Poortman, stelt zich voor. Vanuit de vergadering komen
vragen over hardrijden (wijkbewoners, scholieren Meerwaarde) verkeerd parkeren.
Roy vertelt dat dit een hardnekkig probleem is, wat lastig is op te lossen. Vraagt
inzet van veel partijen. Aanspreken door wijkbewoners kan, maar verwacht er niet
te veel van.
Inventarisatie problemen
Vanuit een rondje worden diverse problemen aan de orde gesteld;
Hardrijden, verkeerde weginrichting, parkeren auto’s in de tuinen, houdenpoep, resultaten
wijkschouw, niets mee gedaan. Al met al heeft, naar het oordeel van de aanwezigen, de
gemeente hierin steken laten vallen. O.a. toezeggingen niet gestand doen, niet reageren
op vragen.
Aanpak overlast honden(poep)
Klaas Pol vertelt iets over het project aanpak overlast honden(poep)
Doel is het terugdringen van de overlast door honden en de hoeveelheid niet opgeruimde
hondenpoep. Daarnaast ook bewustwording bij hondenbezitters.
Bij dit project zijn de volgende bewoners, hondenbezitters, boa’s en gemeente betrokken.
Vanaf nu loopt dit project in de wijk.
Op 20 maart is een schouw, waarvoor de wijkbewoners (wel- en niet-hondenbezitters)
worden uitgenodigd. Start is bij Bronveld (13:00 uur).
Nu al wordt gemeld dat de omgeving bij de HUP’s niet uitnodigend is om honden hier uit te
laten. Ondergrond is erg nat, modderig en vol hondenpoep.
Graag deze constateringen bij de schouw aan de aanwezige ambtenaren melden.
Speelruimten
De gemeente gaat in de periode 2017-2020 de aanwezige speelruimte verbeteren en
herinrichting. Binnen de wijk is al een groepje bewoners bezig een inventarisatie gebruik
en problemen bij de huidige speelruimten. Gemeld wordt dat speelgelegenheid op het
Oldenbarneveldplein een zwijnenstal is, tevens slechte akoestiek. Ook deze melding
‘meenemen’ bij herinrichting speelruimten in de wijk.
Werkgroepen
Willem roept aanwezigen op zich te melden op om mee te helpen de problemen op te
lossen zodat de Oldenbarneveld een fijne wijk wordt is om te wonen. Hij noemt de
volgende rubrieken Hardrijden/Verkeer, Hondenpoep, Speelruimten, Gezelligheid/Feest.
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De volgende werkgroepen worden gevormd:
Verkeer/Hardrijden Hondenpoep

Speelruimten

Gezelligheid/Feest

Els Renes

Rene Jansen

Elja Zielman

Martine Breugem

Debby Blok

Marije van den Brink

Henriette van Laar

Rene Jansen

Adrie De Man

Drh. Van Leeuwen

Jorien Haverhals

Adrie De Man

Johan Haverhals
Piet Smit
Ab Brouwer
Jenita Bos en Adrie De Man gaan de ‘foldercommissie’ bemensen
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Rolf van Bekkum
Dhr. Konst

Rondvraag
Vraag: Is het mogelijk dat vanuit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap meer
wijkbewoners aan de (organisatie van) wijkactiviteiten deelnemen.
Omar antwoord dat er wel belangstelling is, maar dat dit tijd nodig heeft.
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