Verslag vergadering wijkplatform Oldenbarneveld
Datum:
Locatie:
Aanvang:

Donderdag 12 september 2019
Ontmoetingscentrum Bronveld
19:30 uur

Opening
De opening wordt verzorgd door de voorzitter, Willem Massier. Hij heet iedereen van harte welkom. In
het bijzonder Nelske en Sara van ELAN, en Henry van de Kamp. Daarnaast worden ongeveer 25
buurtgenoten verwelkomd. Roy Poortman laat zich verontschuldigen. Drukke werkzaamheden laten
niet toe nu al aanwezig te zijn. Ook Rooswitha van Triest (Welzijn Barneveld) kan niet aanwezig zijn.
En er zijn veel meer afmeldingen. Daarom is het bijzonder, dat de opkomst toch opnieuw groot is.
Het thema dit jaar is “Oldenbarneveld, dat zijn wij samen” Wij zullen in deze bijeenkomst stilstaan bij
het onderwerp “Veiligheid”. Hiervoor zijn Nelske en Sara, Henry en Roy voor uitgenodigd. Zij zullen
ieder voor zich iets over dit onderwerp vertellen.
Terugblik op 1e helft 2019
Zoals jullie hebben gemerkt, is er veel gebeurd. In 2018 hebben we vooral met elkaar
geïnventariseerd en geprobeerd de Gemeente wakker te schudden. Dat is goed gelukt, want er is echt
een goede (re)actie gekomen van de kant van de Gemeente.
In het voorjaar en de zomer van 2019 zijn de volgende resultaten behaald:
●

●
●
●
●
●

Een haag aan beide kanten voor de flats aan het Oldenbarneveldplein, waardoor de bewoners
van de onderste woonlaag weer een stuk prettiger wonen en niet ongewenst meer ballen en
kinderen op hun balkon aantreffen;
Mooie gerenoveerde speelplekken: voor de kinderen fijn en veilig om te spelen en daardoor
minder overlast op straat;
Verbodsborden aan de Zonnebloemstraat, waardoor de parkeeroverlast daar is verdwenen;
Een forse drempel in de Lobeliastraat, waardoor de overlast door hardrijders daar enorm is
afgenomen;
De afsluiting tussen de Primulastraat en de Korenbloemstraat, waardoor de gevaarlijkste
sluiproute door de wijk niet meer bestaat;
Begin September is boomstronk waar mensen over struikelden in HUP achter de Lidl
verwijderd;

En de Gemeente bereid meer plannen voor:
●

Plannen om de snelheid op de Hortensiastraat, Begoniastraat en Zonnebloemstraat te
verlagen door verkeersremmende maatregelen.;
● Vervangen groenvakken in de Hortensiastraat;
● Wens kleinschalige opknapbeurt Oldenbarneveldplein + wellicht een pannaveldje;
Als Wijkplatform zijn we daarover met de Gemeente in gesprek en binnenkort gaan ook de bewoners
van de betrokken straten in de plannen betrokken worden. De gemeente heeft het voornemen om
volgend voorjaar het hele plan te hebben uitgevoerd. Dus ... als u binnenkort wordt uitgenodigd om
mee te praten ...

Tenslotte hebben we ook aangekaart de Brummelkamperweg, de (oude) Narcissenstraat en de
Rozenstraat. Daar denken we - om het extreem harde rijden te ontmoedigen - aan rubberen drempels,
zoals ook bij de Kuntzelaan (oversteek bij de Hebberd) zijn aangebracht. (Inmiddels zijn op de
Brummelkamperweg, de Rozenstraat en de oude Narcissenstraat door de Gemeente op verzoek van
het WPF snelheidinformatiedisplays opgehangen, die de snelheid van het passerende verkeer
weergeven. Hiermee krijgen we ook direct een beeld van de snelheid (en het probleem) ter plaatse.
Door bewoners van betreffende straten is aangegeven, dat ook bij hen regelmatig veel te hard wordt
gereden. De informatie van de displays kunnen we gaan gebruiken om de noodzaak voor plaatsing
van drempels aan te tonen.)
En een mededeling, heet van de naald: de Meerwaarde vertrekt in herfstvakantie van de locatie
Zonnebloemstraat. Voor de bewoners van de Zonnebloemstraat een goede boodschap vanwege de
ervaren overlast.
Thema Veiligheid
Henry vd Kamp vertelt iets over zijn betrokkenheid bij het onderwerp Veiligheid. Hoe kun je als
buurtbewoner de veiligheid in je buurt verhogen door een aantal dingen aan te leren.
Weest bedacht op vreemde situaties. Situaties die afwijkend zijn van het normale patroon. Situaties
waarvan je een onderbuik gevoel krijgt van: hier klopt iets niet; schrijf in ieder geval kenteken van de
auto op of noteer bijzondere persoonskenmerken, kleur kleding, etc. Geef deze gegevens door aan de
politie (112). Je moet dan denken aan een auto die 2 keer of meerdere keren door je straat rijdt;
Iemand, die opvallend staat te bellen, iemand die bij een bepaalde woning nadrukkelijk naar binnen
kijkt. Misschien is het niks, maar misschien toch wel.
Tips van Henry:
●
●
●
●

Loop met je hond een blokje verder;
Ken je buren;
Ken de auto van je buren;
Groet mensen, spreek mensen aan;

Veiligheid door de wijkagent Roy Poortman:
Het aantal meldingen vanuit de wijk Oldenbarneveld is laag ten opzichte van andere wijken in
Barneveld. Wijken die een goede ontsluitingsroute hebben, daar zijn de meldingen hoger: De Vaarst,
De Burgt en Veller. Deze wijken hebben ook een buurtwacht. Zij zijn voor de politie de ogen en oren
van de wijk. Voor Oldenbarneveld wordt dit niet zinvol geacht (naar de mening van Henry en Roy).
Roy vraagt de aanwezigen verdachte situaties te melden bij de politie (112). Verdachte situaties leiden
vaak tot strafbare feiten.
Meld je aan bij de whatsappgroep in de wijk om verdachte situaties te melden. Martine Breugem is
coördinator van die whatsappgroep in Oldenbarneveld. Haar e-mailadres staat op de website van het
wijkplatform.
Naar aanleiding van over het parkeren van bedrijfsbusjes meld Roy dat het parkeerverbod van deze
voertuigen per wijk verschillend kan zijn. Voor specifieke informatie over Oldenbarneveld kan men het
beste contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de Gemeente (14 0342)
(Extra informatie achteraf binnengekomen bij het WPF: Er is geen onderscheid tussen verschillende
wijken mbt parkeren bedrijfsbussen. Voor iedere wijk geldt: voertuigen langer dan 6 meter of hoger
dan 2,40 mtr parkeren op aangewezen plekken in de gemeente. Dus niet in de wijk. BOA’s rijden NIET
rond om te kijken “daar staat een ‘verkeerde’ bus”. Zij reageren WEL op klachten door bewoners.

Veiligheid door ELAN
Nelske en Sarah vertellen iets over bemoeizorg,. Dit doen zij aan de hand van de “niet-pluiskaart”.
Bemoeizorg gaat over inwoners die in een zorgwekkende situatie verkeren, maar niet om hulp kunnen
of willen vragen. Zij hebben vaak moeite om een sociaal netwerk (familie, buren) te hebben en te
onderhouden. Sommige mensen willen dat niet of lukt dat gewoonweg niet en raken hun grip op het
leven kwijt.
Hoe hou je mensen in je omgeving in het oog: waar moet je opletten, welke signalen oppakken, dat
kan aan de hand van de niet-pluiskaart.
Mogelijke signalen:
●
●
●
●

Slordige tuin, verwaarloosd huis;
Kinderen dragen smerige kleding;
Inwoners zijn eenzaam, angstig, onder de blauwe plekken, vaak ziek;
Kinderen maken ruzie, schreeuwen;

Wat kun je verder doen? Signalen waarnemen en daarna met betreffende persoon bespreken,
Mogelijke is er al hulpverlening betrokken. Je kunt de betrokken persoon vragen waar je mee kunt
helpen of wat betrokken persoon zelf kan doen. Eventueel bemoei-telefoon bellen. Elan zorgt voor
contact naar de betrokken persoon en naar zorgverleners.
Ook hier geldt: dingen die niet goed gaan: melden bij politie.
Andere onderwerpen:
●
●

●
●
●
●

●

Problemen in de openbare ruimte graag melden via KCC (14 0342) of meldpunt op de website
van de gemeente of wijkplatform.
Ontevredenheid om speelgelegenheid Oldenbarneveldplein. De wijk heeft ten opzichte van
andere wijken in Barneveld een lage “kinddichtheid”. Om die reden kan niet op alle
speelplekken aan de wens, om op alle plekken speeltoestellen voor alle leeftijdsgroepen te
plaatsen, worden voldaan;
Is het mogelijk om de Lidl aan te spreken op opruimen zwerfafval;
De haag tussen Marokkaans buurthuis naar de Lidl te hoog; Zelf melden bij KCC (14 0342);
Groenstrook tussen Bronveld en Gebouw Meerwaarde verwaarloosd (overhangende takken,
bankjes niet zichtbaar). Zelf melden via KCC (14 0342)
Waarom is er bij de Lidl geen glascontainer?
(Nagekomen na navraag: De grond is van de LIDL. De gemeente heeft hen meermalen
gevraagd en aangeboden om ook bij deze super een glascontainer te plaatsen. Dat is echter
door de winkel geweigerd.)
Folder activiteiten Bronveld: mee bezorgen als de nieuwe flyer wijkplatform wordt verspreid of
de activiteiten opnemen in de nieuwe Wijkbrief van het Wijkplatform.

Komende activiteiten:
1. Op 2 november: Kinderkleding(ruil)beurs. Over de vorm wordt nog verder nagedacht.
2. Winterfuif op 20 december.
Voor beide activiteiten kan men zich als vrijwilliger opgeven.
Tenslotte wordt er afscheid genomen van Marije van de Brink. Marije treed volgend jaar in huwelijk
en gaat in Hattem wonen. Marije wordt bedankt voor haar ongelofelijk inzet voor de het wijkplatform en
haar bewoners. Zij ontvangt voor haar inzet een boeket bloemen.

