Verslag vergadering Wijkplatform Oldenbarneveld.
Datum: 4 februari 2019. Locatie: Bronveld.
Aanwezig: ongeveer 25 personen.

Opening
Willem Massier opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij wijst op de posters en
plattegronden aan de wanden voor en achter in de zaal. Deze laten zien dat er in het gelopen jaar veel
is opgestart en in de loop van dit jaar op uitvoering wacht. Vanuit de wijk is veel meegedacht en
meegewerkt tot verbetering van de wijk, o.a. verkeersmaatregelen en speelplaatsen. De realisatie van
de nieuwe speelplaatsen start binnenkort en er is al een datum voor de feestelijke opening in april
gepland. Overigens is er nog behoefte aan een extra speelplek aan het einde van de
Zonnebloemstraat. Er is geen speelvoorziening aan deze kant van de wijk.
Klaas vertelt iets over de pilot gebiedsregisseurschap wat dit jaar o.a. in Oldenbarneveld start. Met
deze functie wil de gemeente nadrukkelijker de behoefte en urgentie van wensen, vragen van
inwoners binnen de gemeentelijke organisatie verder te brengen.
Wat is buurtbemiddeling?
Henk van Veldhuizen, Projectcoördinator buurtbemiddeling bij Welzijn Barneveld, vertelt een en ander
over buurtbemiddeling.
Een buurbemiddelaar is niet een soort “rijdende rechter” Het verschil tussen de Rijdende Rechter en
een buurtbemiddelaar is dat de Rijdende Rechter partijen aanhoort, zijn (wet)boeken opslaat en een
uitspraak doet. Er is dus altijd een ‘verliezer.’ Buurtbemiddelaars nodigen buurtgenoten uit zelf een
oplossing te vinden.
In ongeveer 300 gemeenten in Nederland zijn buurtbemiddelaars actief. In Barneveld worden
ongeveer 60 afspraken per jaar gemaakt. Aanleiding is meestal overlast. Het beginnen van een
gesprek hierover wordt als lastig ervaren. Soms hebben buurtgenoten een duwtje in de rug nodig.
Bemiddelaars werken in duo’s, horen beiden partijen aan. Zij vragen aan de partijen om samen een
oplossing te vinden. Als beide partijen hiertoe bereidt zijn vind er gesprek plaats, waarbij de insteek is
dat door beide partijen een oplossing wordt bedacht die tot een leefbare situatie leidt. Er wordt niets
opgelegd. Afspraken worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Beide partijen krijgen
een exemplaar van de overeenkomst. Na 6 weken is er terugkoppeling hoe het is gelopen.
Vragen:
1. Wat als een van de partijen niet wil meewerken?
Ook dan kan een buurtbemiddelaar helpen zodat een bewoner minder last heeft.
2. Hoe om te gaan met cultuurverschillen: autochtonen-allochtonen,
stadsmensen-dorpsbewoners?
Wij moeten wegblijven uit de wij-zij situatie. “Wij zijn Oldenbarneveld”
Nuttig dat buurtbemiddeling bij Welzijn Barneveld is ondergebracht. Bij ondermeer Project “In de
buurt” Zowel dit project als Buurtbemiddeling willen voorkomen dat vervelende situaties escaleren.
Contactgegevens buurtbemiddeling worden op de website opgenomen.
Tip: Niet te lang doorgaan. Durf hulp te vragen.
Hieraan gerelateerd is de weerbaarheidstraining, die in de afgelopen periode is aangeboden. Een
aantal wijkbewoners hebben aan de training meegedaan. Zeer nuttige training waarbij met o.a.
rollenspel deelnemers werden uitgedaagd om te reageren en voor zichzelf op te komen.

In april start een nieuwe groep (deelnemers: 6-8 personen). De bijeenkomsten duren 2 uur (18:45 uur
t/m 20:45 uur). Wijkbewoners kunnen zich nog opgeven voor deze training.
Jaarplan 2019
Willem vraagt aandacht voor het Jaarplan en daarbij behorende projectvoorstel “Oldenbarneveld dat
zijn wij” De titel zegt het al. Veel mooie plannen om onze wijk leefbaar te houden. Maar dat moeten we
zelf doen. O.a. In buurtjes mensen bereiken door koffiekar,
Jaarkalender 2019
Er staan een groot aantal mooie activiteiten op de lijst. Activiteiten kunnen alleen doorgaan als er ook
wijkbewoners zijn die willen meehelpen. Diverse aanwezigen geven zich op. Namen worden door
Marije genoteerd. Ook zal nog een enquete uitgaan waarin wijkbewoners worden gevraagd zich als
vrijwilligers voor een activiteit aan te melden..
Bij een aantal activiteiten worden vragen gesteld of tips meegegeven. O.a. bij:
Punt 8: Na barbecue alles opruimen, ook servetten, etc.
Punt 9: Wijkplatform organiseert, Be Active faciliteert.
Punt 13: Zou ook in samenwerking met Bronveld kunnen worden georganiseerd.
Tip: voor diverse activiteiten de SPAR of Lidl vragen zich als buurtsponsor voor drinken en hapje te
verbinden.
Ieder voorjaar en najaar worden activiteiten op FB gepubliceerd en wijkbewoners gevraagd zich als
vrijwilliger voor één van de activiteiten aan te melden.
Financiën
Het wijkplatform heeft zelf geen budget. Zij zijn volledig afhankelijk van sponsorbijdragen. Voor diverse
activiteiten kunnen we bijdragen vragen bij Buurtbudget (Welzijn Barneveld), Oranjefonds of Jantje
Beton. Dit zijn bijdragen voor specifieke activiteit.
Ook kunnen we lokale fondsen vragen om een financiële bijdrage te leveren. Er wordt dan gedacht
aan Fonds 1845, Rabofonds of Schaffelaarfonds. In het bijzonder voor de kostbare activiteiten is een
bijdrage uit één van deze fondsen welkom.
Wil je als wijkplatform meer financiële armslag willen hebben, dan zou je een stichting of vereniging
moeten zijn waarbij je van de leden een bijdrage kunt vragen.

