Verslag wijkplatformavond Oldenbarneveld
Locatie:
Datum:
Aanwezig:

Bronveld;
10 februari 2020;
25 personen (wijkbewoners en ondersteuners);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Opening met mededelingen

Willem opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
● Voordat Willem de agenda toelicht, verzoek hij iedereen eerst een 1 minuut stilte in acht te
nemen als herinnering aan Els Renes. Els is begin dit jaar plotseling overleden. Els was een
betrokken bewoonster van de wijk en heeft als lid van de werkgroep Verkeer meegewerkt om
de wijk leefbaar en veilig te maken.
● De agenda is verspreid, dan wel bezorgd in de hele wijk.
● Een speciaal welkom is er voor Herman te Rietmole. Herman, werkzaam bij de Woningstichting
Barneveld, zal deze avond iets vertellen over woningtoewijzing en koopwoningen.
● Onze wijkagent, Roy Poortman, is verhinderd om deze vergadering bij te wonen. Wel aanwezig
is de wijkboa Cevdet Ozcan.

2.

Bespreking van de speerpunten voor 2020 “Schoon, Veilig en Plezierig”

Achtereenvolgens komen deze speerpunten aan de orde.
2.1 Schoon
Een schone wijk is ook een plezierige wijk. Het wijkplatform werkt aan een actieplan om zwerfafval
aan te pakken. Je kunt individueel meedoen. Bij de wijkbeheerder, Wilco Polhout, van de
Woningstichting zijn grijpstokken, vuilniszakken, etc. beschikbaar om een deel van de wijk of je straat
op te schonen.
Het wijkplatform werkt ook aan de oprichting van een ‘wijkschoonmaakteam’. Dit wil nog niet erg
lukken. Als er bewoners, zowel jong als oud, zijn die mee willen doen? Graag! Opgeven kan bij het
wijkplatform (o.a. via de website of via Facebook).
2.2 Hondenpoep
We hebben 2 mooie HUP’s in de wijk (Plantagelaan en achter Lidl). Desondanks ligt er hondenpoep
op plekken waar dat niet hoort. Belangrijk blijft dat hondenbezitters worden aangesproken op
verkeerd gedrag. Mocht dat niet helpen dan kunnen wijkbewoners een melding doen via de
GemeenteApp of de Gemeente bellen (14 0342). Vertel vooral wat je hebt gezien, waar en hoe laat.
Meldingen over verkeerd gedrag in de openbare ruimte komen terecht bij de wijkboa en de
wijkagent.
2.3 Nationale Opschoondag
Op 21 maart is weer de nationale opschoondag. Vorig jaar hebben een groot aantal wijkbewoners
meegedaan. O.a. jongeren. Het plan is dit jaar weer met diverse groepen de wijk door te gaan om
zwerfvuil te verwijderen. Binnenkort zal hierover meer informatie verschijnen. Je kunt je ook
opgeven via de intekenlijst die rondgaat. Ook zal de Marokkaanse vereniging worden benaderd.

2.4

Veilig

Het is al jaren relatief heel rustig in onze wijk. Er zijn niet of nauwelijks veiligheidsmeldingen. Dit
wordt bevestigd door de wijkagent.
Martine Breugem vertelt iets over de whatsappgroep Oldenbarneveld. Op dit moment kent de groep
80-90 deelnemers. De App is bedoeld om elkaar te informeren over onveilige en verdachte situaties
in de wijk. Niet om elkaar ‘duimpjes’ te geven.
● Willem vertelt over de verkeersmetingen in de wijk en in het bijzonder Begoniastraat,
Anjelierstraat en Hortensiastraat. Bij al deze metingen rijdt 85% van alle voertuigen binnen de
voorgeschreven snelheidsgrenzen, behalve in de Hortensiastraat op het deel tussen
Lobeliastraat en Primulastraat. Hier is enig verkeer, dat de limiet wel overtreedt. Ook op de
Oldenbarnevelderweg (tussen Kallenbroekerweg en de Lidl) en Kallenbroekerweg blijft 85%
van de deelnemers binnen de aangegeven limieten. Dit betekent dat de gemeente in deze
straten geen verkeersremmende maatregelen gaat nemen, omdat die voor de overtreders niet
gaan helpen. Om de overlast door de 15% snelheidsovertreders aan te pakken zijn diverse
mogelijkheden:
▪ Snelheidscontroles met lasergun;
▪ Controles met medewerking van wijkbewoners (oud en jong);
▪ Ook wijkbewoners kunnen actief meehelpen door snelle voertuigen door te geven via de
GemeenteApp (opgave van o.a. kenteken, tijdstip en locatie);
Tijdens het thema “Veiligheid” kaarten diverse bewoners onveilige situaties aan:
a) Parkeren in de omgeving van “De Meerwaarde” (vooral op woensdag en donderdag)
Willem zegt toe contact op te zullen nemen met De Meerwaarde
b) Blowende jongeren in de buurt Oldenbarneveldplein;
c) Laden/lossen bij groenteboer;
Deze twee meldingen zullen worden opgepakt door onze WijkBOA.
Wanneer er meer informatie is zullen we deze melden.
2.5 Plezier
Op het Jaarplan staan een aantal leuke activiteiten:
● 30 mei Muziek-, dans- en sportmiddag (doelgroep: Jeugd 9 -18);
● 10 juni Nationale Buitenspeeldag (doelgroep: kinderen tot 12);
● 4 juli: Zomerpleinfeest met kraampjes, kleedjesmarkt en band;
Om deze activiteiten te laten doorgaan zijn vrijwilligers nodig. Een lijst, waarop wijkbewoners zich
kunnen aanmelden om te helpen, gaat rond.

3.

Presentatie Woningstichting

Deze presentatie wordt verzorgd door Herman te Rietmole. Herman is consulent bij de
woningstichting. Aanvankelijk zou Gerdien van der Ent, manager wonen, iets vertellen over
woningtoewijzing. Als eerste vertelt Herman iets over zijn functie. Herman mist de warme contacten,
alles wordt digitaal Hij brengt mensen meer met elkaar in contact.

Toewijzing van woningen
Voor een huurwoning moet je ingeschreven staan bij Huiswaarts (www.huiswaarts.nu), niet bij
woningstichting. Volgorde toewijzing:
1. Is er urgentieverklaring voor een toewijzing van een woning (wordt je bijna niet meer). De
criteria voor urgentie bepaalt de gemeente Barneveld
2. Is er een statushouder die moet worden gehuisvest;
3. Wie het langst op de lijst staat is dan kandidaat nummer één.
Verkoop woningen
Wstg Barneveld gaan 31 woningen, die nu nog verhuurd worden, verkopen. Dit is niet direct te zien,
want er staat geen bord in de tuin.
Beantwoording vragen:
1. Onderhuur mag niet. Als wijkgenoten dat merken, kunnen zij dit melden bij woningstichting.
2. Recentelijk is de woonverordening gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen:
● Je krijgt 2 kamers meer dan je gezinsgrootte; Bij gezin van 2 personen, max.
4-kamerwoning;
● Om de wachtlijst voor jongeren te verkleinen wordt 20% van het aanbod voor jongeren
verloot. Huiswaarts zorgt voor de verloting. Om ook jongeren een kans te geven.
● Je mag max. 3 keer een aangeboden woning weigeren. Daarna 6 maanden wachten om
in aanmerking te komen voor een nieuw aanbod.
3. Wat te doen met overlast?
Rustig blijven, gesprek aangaan en doe aan dossieropbouw.
4. Aanmelden op Huiswaarts is lastig.
De Woningstichting biedt hulp bij aanmelden op Huiswaarts. Ook de Huurdersvereniging biedt
deze hulp.

4.

WPF in algemene zin
1. Hoe andere nationaliteiten betrekken bij wijkplatform. Wat misschien goed zou kunnen
werken zijn laagdrempelige activiteiten in de wijk zoals Pleinfeest, Landelijke Opschoondag en
de Buitenspeeldag.
2. Willem gaat verhuizen. Hij vraagt permissie om zijn periode als voorzitter van het wijkplatform
af te maken. De aanwezigen waarderen zijn inzet als voorzitter en gaan akkoord dat hij zijn
periode als voorzitter uit dient.
3. In de afgelopen 2 jaar hebben Willem Massier en Marije van de Brink als kernteam
gefunctioneerd. Marije vertrekt uit Barneveld. Het kernteam heeft aanvulling nodig, omdat de
activiteiten te verdelen. Ook veel activiteiten die in de afgelopen 2 jaar werkgroepen zijn
opgepakt lopen ten einde. Hiermee kan de structuur iets anders worden vormgegeven. De
werkgroepen vervallen. De kerngroep wordt uitgebreid. Hiervoor hebben de volgende
wijkbewoners zich beschikbaar gesteld: Gerald Kersjes, Johan Honders, Rene Jansen en Rico
van Maanen. Zij vormen samen met Willem Massier het kernteam. Dit zijn allemaal mannen.
Uitbreiding met enkele dames is wenselijk. Nicole van de Pol meldt, dat zij er wel over na wil
denken en vraagt om meer informatie. Willem zegt toe die te zullen mailen. Ina van de
Lagemaat meldt, dat zij na de zomer ook opnieuw wil nadenken over de vraag.

5.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag worden waarderende woorden gesproken over de wijze waarop Willem deze
vergadering heeft geleid.

