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Opening en introductie
Willem Massier, voorzitter van wijkplatform Oldenbarneveld, opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Hij erg blij met het grote aantal aanwezigen
Ook de aanwezigen uit de politiek (BL, CDA, LB en Pro 98) heet hij welkom.
Ook worden Anne Kamstra en Dieuwke de Jong van de Meerwaarde welkom geheten.
Zijn compagnon, Marije van de Brink, heeft zich afgemeld. Evenals de wijkagent en
vertegenwoordiger van de Woningstichting. . Ook diverse wijkbewoners hebben zich
afgemeld.
Agenda
De agenda voor vanavond is aan de uitnodiging toegevoegd. Eveneens gepubliceerd op
de website en Facebook-pagina van Oldenbarneveld
Verslagen vanuit de verschillende werkgroepen:
● Verkeer
● Schouw hondenpoep
● Spelen
● Ontwikkelingen uitbreiding begraafplaats
● Problematiek Oldenbarneveldplein
Verkeer
Johan Halverhals, trekker van de werkgroep verkeer, vertelt wat zij tot nu toe hebben.
Aan de hand van een plattegrond nodigt hij de aanwezigen uit om gevaarlijke
verkeersituaties aan te wijzen. Een groot aantal bewoners maakt van de gelegenheid
gebruik. In de bijlage is een opsomming van de gevaarlijke situaties opgenomen.
Aangedragen meldingen hebben betrekking op (veel) te hard rijden, onoverzichtelijke
situaties, verkeerd parkeren. Een deel van de onduidelijkheid is te terug te voeren op het
ontwerp van de wijk.
Speciaal wordt de overlast door de leerlingen van de MBO locatie De Meerwaarde
genoemd. O.a. hard rijden, trottoir gebruik met auto's, parkeren in de wijk i.p.v.
parkeerplaatsen school gebruiken.
De woordvoerder van de school vertelt wat de school doet om deze overlast te
voorkomen: er zijn diverse maatregelen genomen, zoals extra conciërge, extra toezicht in
pauze zodat er geen voertuigen het plein af gaan voor bezoek aan Lidl/Spar. Zelfs
sancties, het geven van boetes, heeft niet de gewenste verandering opgeleverd.
Er zal een gesprek met wijkplatform, gemeente en school plaatsvinden om dit verder door
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te nemen om te kijken of door aanpassingen in de fysieke omgeving parkeeroverlast kan
worden weggenomen.
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Hondenpoep
Rene Jansen, de trekker van de werkgroep hondenpoep vertelt iets over de schouw die
op 20 maart heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn knelpunten geïnventariseerd. Gevraagd
wordt de aanpassingen rondom de HUP bij de Lidl naar voren te trekken. Ook wordt aan
de Gemeente gevraagd het wijkplatform sneller over de maatregelen te informeren. Rene
meldt ook dat de overlast door hondenpoep op speelveld achter Bronveld verdwenen is.
Ten aanzien van de HUP aan de Narcissenstraat, ter hoogte van appartementen en
Ruimzicht, heeft het wijkplatform de bewoners gevraagd mee te denken over oplossingen
rondom de aanloop naar de HUP via hun complex. Binnenkort wordt een reactie van de
bewoners verwacht. (Is intussen ontvangen).
Speelruimten
Elja Zielman, trekker van de werkgroep speelruimten, vertelt over de activiteiten van de
werkgroep speelruimten. Zij heeft veel contact met Juul Scheffers van de Gemeente
Barneveld. Voordat werkgroep actief werd, zijn, in het kader van het
speelruimtebeleidsplan, door de Gemeente al activiteiten voorbereid. Je stapt, als het
ware op een rijdende trein. En dan is het lastig om bij te sturen.
Het is duidelijk dat sinds de renovatie van de wijk – zo’n 13 jaar geleden – weinig aan
speelvoorzieningen is gedaan. Het budget om grootschalige veranderingen en
vervangingen te doen, is niet onvoldoende. Mogelijk dat bij andere organisaties, zoals bij
het Waterschap fondsen beschikbaar zijn.
Begraafplaats
Begraafplaats “De Plantage” wordt uitgebreid naar de overzijde van de
Oldenbarnevelderweg. Het bestemmingsplan voor deze uitbreiding ligt nu ter inzage. In
het afgelopen maanden is twee keer een nieuwsbrief over deze uitbreiding aan het
wijkplatform en bewoners toegezonden. De projectleider van de Gemeente Barneveld
voor deze uitbreiding meldt dat zij, naast de officiële inspraakmomenten, altijd voor
gesprekken en vragen van bewoners beschikbaar is. Willem roept aanwezigen op zich
voor een op te richten werkgroep Begraafplaats te melden.
Oldenbarneveldplein
Het Oldenbarneveld heeft maken met diverse problemen, geluidsoverlast, overlast van
verkeerd geparkeerde auto’s, (te) hard rijdende auto’s, spelende kinderen, brutaliteit,
drugdealers, etc. Daarnaast is het plein een soort klankkast waarbinnen geluid wordt
weerkaatst. Bij het zoeken naar oplossingen zijn meerdere partijen nodig die een
gezamenlijk plan bedenken.
ER wordt ook een werkgroep Oldenbarneveldplein ingesteld. Leden naast Willem
Massier, zijn mw. Alfons, mw. (Nel) Van Klooster, mw. (Annalies) Duits, mw. (Melinda)
Minnen, hr. Bonte hr. (Bram) Wisse.
Op korte termijn zou overlast door voetballende kinderen en klimmen op balkon kunnen
worden weggenomen door het plaatsen van struiken/beplanting voor de onderste
balkons. Een voorstel hiertoe wordt door de gemeente uitgewerkt.
Aanspreken op verkeerd gedrag
Veel zaken die in de wijk spelen hebben te maken met verkeerd gedrag.
Elkaar aanspreken op verkeerd gedrag is best lastig. Je krijgt een grote mond terug of je
wordt bedreigd. Veel bewoners ervaren te weinig durf te hebben voor het aanspreken van
te hard rijders/foutparkeerders en andere overtredingen van gewone regels. Met z’n
tweeën sta je sterk(er). Bijvoorbeeld als een buurtwacht.
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Een aantal wijkplatforms heeft intussen ervaring met buurtwachten. Willem neemt contact
op met wijkplatform De Burgt hoe een en ander is georganiseerd. Mogelijk ook voor
Oldenbarneveld een oplossing.
Overig
De voorzitter: sinds de renovatie van de wijk – zo’n 13 jaar geleden – is er weinig
vernieuwd. Er zijn veel problemen. Die vragen om een totale integrale aanpak.
Een wijk ben je samen. Belangrijk dat we met elkaar in Oldenbarneveld samenleven.
Willem zoekt onder meer contact met de voorzitters van de Turkse en Marokkaanse
verenigingen. Om met hen te kijken in hoeverre we tot meer contact tussen alle
verschillende bevolkingsgroepen kunnen komen.
Verder om in contact te komen met de ouders voor het geval hun kinderen overlast
veroorzaken en tenslotte om samen te zoeken naar mogelijkheden tot gezamenlijke
feestelijkheden.
Sluiting
Tegen tienen wordt de vergadering gesloten. Iedereen wordt bedankt voor haar / zijn
bijdrage.
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