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Verslag: Wijkplatform-West 

Vergadering: 8 december 2020 per ‘Teams’ 

Tijd: 19.30 uur  

Aanwezig:  mevrouw M. Gardenier, de heer A. Hendrikse (later),  de heer P.H. op ’t Hof 

(voorzitter), mevrouw A. Methorst, de heer L. van Riel (alleen punt ‘Woonstede’), de 

heer J. Ruijgrok, mevrouw A. van Tilborg (notulante), de heer W. van der Veer, mevr. 

Van Vreeswijk, de heer C. van Walbeek (woonconsulent van ‘Woonstede’) 

Afwezig met kennisgeving: de heer A. den Braber, de heer J. Geurts, mevrouw M. Vogel, 

mevrouw U. Ziani 

Afwezig zonder kennisgeving: mevrouw J. van Bentum, de heer H. Bos, de heer F. Comans, 

de heer R. Landman 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. In verband met het  corana-

virus is besloten te vergaderen met behulp van ‘Teams’. In het bijzonder worden welkom geheten de 

heer Van Walbeek van Woonstede, de heer van Riel, die bereid was als deskundige bij het agendapunt 

‘Woonstede’ te willen zijn, en mevrouw Van Tilborg als gemeentemedewerkster ‘Openbare orde en 

veiligheid’. Zij was bereid om wat aantekeningen te maken vanwege de afwezigheid van de 

secretaresse. 

2. Vaststelling van de presentielijst. 

Er blijken na enige computerstrubbelingen  9 deelnemers te zijn. 4 leden hebben zich afgemeld. 

3. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter deelt mee dat agendapunt 4 vervalt. De heer Van Vlastuin heeft namelijk inmiddels een 

afspraak op komende donderdagmorgen met wethouder Van Deelen. Op verzoek hoopt de voorzitter 

daaraan deel te nemen. Hij zal daarvan te zijner tijd verslag doen. Actie: Op ’t Hof.  

De voorzitter vraagt toestemming om eerst agendapunt 11 ‘Woonstede’ in plaats van agendapunt 4 te 

behandelen in verband met de heer Van Riel die voor dit punt deelneemt. Iedereen gaat akkoord. 

De agenda wordt met inbegrip van deze wijzigingen conform het voorstel vastgesteld. 

4. Insprekers 

Vervalt. 

      11.  Woonstede 

De heer Van Walbeek verontschuldigt zich dat hij de punten niet tot slecht heeft kunnen voorbereiden. 

Hij hoopt ze morgen per mail door te zetten naar ‘vastgoed onderhoud’.  Ze zullen dan stuk voor stuk 

beantwoord worden. Actie: Walbeek. 
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Verder wordt door hem opgemerkt dat in het kader van duurzaamheid sommige woningen van de 

Bruinhorst en Dorpsstraat dubbelglas gekregen hebben. De Vierzinnen wordt gesloopt; er komen 

nieuwe appartementen voor terug.  

De seniorenwoningen (Parklaan) hadden te goede isolatie. Mensen werden met vragen van het kastje 

naar de muur gestuurd (WMO). Dit laatste moet goed afgesproken worden. Actie: Van Walbeek en 

Woonstede.  

De heer Op ’t Hof maakt van de gelegenheid gebruik om ten aanzien van de seniorenwoningen een 

nieuw punt in te brengen. Met een Scherpenzeelse inwoonster is hij van mening dat de plasticzakken 

die aan de containers bij de ingang van de  seniorenwoningen hangen, esthetisch geen gezicht zijn. 

Volgens mevr. Gardenier is dit ook niet de bedoeling. De heer Van der Veer wijst op stankoverlast in 

de zomer. Dit is een zaak voor de gemeente en Woonstede. Afgesproken wordt dat de heren Van der 

Veer en Van Walbeek erop afgaan. Zij bellen voor een afspraak. Er kan een brief namens Woonstede 

en gemeente uitgaan met hierin het betreffende artikel van de APV. Mevr. Gardenier stelt een brief op 

en mailt deze naar de heer Van der Veer zodat de brief meekan als zij op pad gaan.  Actie: Walbeek, 

Van der Veer, Gardenier. 

De heer Van Riel meldt dat hij een aantal punten aangaande het seniorencomplex heeft naar aanleiding 

van een gesprek met een bewoonster. Hij hoopt deze op de mail te zetten en dan aan de heer Van 

Walbeek te sturen. De voorzitter zal de heer Van Riel het mailadres van de heer Van Walbeek doen 

toekomen.  Actie: Van Riel, Van Walbeek, Op’t Hof.  

Zie de bijlage A. 

De heer Van Walbeek vraagt naar een contactpersoon. Mevr. Gardenier zegt dat mevr. Vogel 

voornamelijk de punten heeft aangedragen. Contact met haar is daarom zinvol. De voorzitter zal de 

heer Van Walbeek haar mailadres doen toekomen en hij zal dan contact opnemen. Actie: Op ’t Hof, 

Van Walbeek 

De heer Van Walbeek meldt verder dat men met inventarisatie en verwijdering van asbest bezig is.  

5. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken. 

6. Vaststelling vergaderrooster 2021 

In verband met de verkiezingen in maart wordt op verzoek van mevr. Van Vreeswijk de datum van 16 

maart een week opgeschoven. De volgende data zijn daarmee vastgesteld:   

23 maart 

    1 juni 

    28 september 

    7 december 

 

7. Vaststelling verslag van 17 december 2019 (bijgewerkt: tot 9-9-2020) 

 

 Pagina 1: de heer Ter Veen heeft geen uitnodiging gehad; er is niets vernomen van mevr. 

Vogel die bij hem naar animo zou informeren. De voorzitter zal hiernaar informeren. Hij had 

geen (mail)adres. Adresgegevens worden in chat aangeleverd. Actie: Op ’t Hof 
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De heer Ter Veen geeft na een week van bezinning op advies van zijn vrouw gezien zijn 

leeftijd te kennen dat hij van deelname afziet. 

 Actielijst: mevr. Methorst hoeft geen actie te ondernemen; de gemeente zorgt na aanlevering 

voor een en ander.  

 Archiveren: Verslag wpf-Oost staat op de website. Dit gaat ook voor deze vergaderingen 

gelden. Notulen worden aan de website gehangen.  

 Pagina 2: Notulen. Uitwisseling van agenda en notulen met wpf-Oost loopt goed.  

 Pagina 3: Parkeren. Holevoetlaan naar Nieuwstraat/Grebbelaan (t-splitsing, pijpenla) is een 

knelpunt, zeker bij geparkeerde auto’s. Ook gaan hier de stoeppaaltjes vaak om.  Te 

lange/grote wagens hebben moeite met het nemen van de bocht (vooral bij geparkeerde 

auto’s), terwijl bij ontmoetende personenauto’s er soms één een eind moet terugrijden, wat 

gevaarlijke situaties oplevert. Er staan dan auto’s op de witte heuvel.  

Heer Van der Veer: een optie is misschien het afsluiten voor vrachtverkeer; dat gaat dan via 

Vijverlaan/Koepellaan. Heer Op ’t Hof oppert dat de auto’s bij de splitsing ergens anders 

geparkeerd zouden moeten worden. Heer Van der Veer: niemand gaat dat vrijwillig doen. 

Duidelijk is dat er geen eenvoudige oplossing is. Toch verdient dit nodig aandacht. Actie: 

gemeente. 

 Bankje Valleikanaal/Lunterse beek. Platteland Anders heeft een bankje gereed. Er is een 

overeenkomst voor onderhoud aangevraagd. De gemeente neemt onderhoud op zich. Het 

wacht nu op het tekenen van een overeenkomst tussen Wijkplatform en waterschap. Dit loopt 

via een medewerker van de gemeente. Actie: gemeente en wijkplatform. 

 Pagina 4: Buiten-beter. Geen nieuwe ontwikkelingen. Actie: gemeente. 

 Weijdelaer: Dit punt aangaande de bewegwijzering met de juiste borden wordt aangehouden. 

De zaak gaat opnieuw de organisatie in. Actie: gemeente. 

 Stand markt. Het is zinvol dit volgend jaar te herhalen. 

Mevr. Methorst brengt in het midden dan aandacht voor een regenton te vragen. In Barneveld 

wordt deze gesubsidieerd. Kunnen we voor de markt niet een regenton aanbieden. Voor een 

groene tuin is water nodig, daarvoor is een regenton zeer nuttig.  

Mevr. Gardenier: zolang Covid-19 speelt, kunnen we niets ondernemen. Wel dient dit voorstel 

volgende keer terug te komen. Mevr. Methorst vindt het zelf belangrijk en goed te combineren 

met een stand op de markt. Deze mening vindt algemene bijval. Actie: wpf + gemeente. 

Hiermee wordt het verslag met bijwerking tot 9-9-2020 vastgesteld.  

 

8. Doornemen lijst actiepunten. 

 

Zie hiervoor het vorige agendapunt. 

 

9. Definitieve rapportage parkeeronderzoek 
 

Er blijken geen vragen over het onderzoek te zijn. 

 

10. Mededelingen 

a. van de zijde van de politie 

De heer Van der Veer meldt dat de voorbereidingen voor oud- en nieuwjaar plaatsvinden. Ze 

zijn anders dan vorig jaar. Er is versterking van de politie. De mondkapjesplicht wordt over 

het algemeen goed nageleefd. Mevr. Van Vreeswijk vraagt naar de speerpunten bij het beleid 

voor oud- en nieuwjaar. Er zijn vier aanvragen voor carbidschieten binnengekomen, die 

volgens mevr. Gardenier nog niet zijn goedgekeurd. Mevr. Van Vreeswijk vraagt of het 

vuurwerk afschieten verboden is. De heer Van de Veer antwoordt dat categorie één het hele 

jaar mag. Mevr. Gardenier meldt nog dat vuurtonnen op de openbare weg verboden zijn.  

b. van de zijde van de woningbouwvereniging 

Geen opmerkingen. Zie verder agendapunt 11.  

c. van de gemeente 

  Geen opmerkingen 
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12. Speeltuinen 
 

Geen opmerkingen. 

 

13. Verlichting fietsstraat Vlieterweg-Ringbaan 

 

De heer Op ’t Hof stelt het autoverkeer op de fietsstraat Vlieterweg-Ringbaan (Boslaan) aan de orde. 

Auto’s zijn daar te gast. Nu het vroeg donker wordt en er rond de spitsuren best veel auto’s over de 

fietsstraat rijden, zou enige verlichting voor de veiligheid voor fietsers en wandelaars een goede zaak 

zijn. Zeker in de morgen met moeders en hun kinderen voor de school. Mevr. Van Tilborg heeft 

hiernaar al navraag gedaan en kan melden dat de fietsstraat onderdeel uitmaakt van een 

Rijksmonument. De dienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons helaas verboden om daar verlichting aan 

te brengen. 

 De vraag wordt gesteld of er andere mogelijkheden zijn. Mevr. Gardenier stelt dat er nu meer 

gebruik van gemaakt wordt. De straat is niet voor doorgaand verkeer bedoeld en is geen straat van de 

gemeente. De heer Van der Veer suggereert om een paal in de weg te plaatsen als er teveel auto’s 

komen. Kortom, er zijn soms teveel auto’s en er is geen verlichting.  

Op ’t Hof: in de winter is het qua veiligheid in het donker echt wel een probleem. Hierover zou de 

gemeente nog eens kunnen nadenken. Actie: gemeente.  

 

14.  Wijkschouw en stand markt 

 

In verband met de Covid19-maatregelen wordt hierop begin volgend jaar teruggekomen. 

 

15. Wat verder ter tafel komt – agendastatus + app-groep 

 

  Mevr. Methorst vraag naar de plaats van de kinderboerderij. Mevr. Gardenier zegt dat de 

Stichting Kinderboerderij in gesprek is met de gemeente. De locatie is nog niet bekend. 

 Mevr. Methorst brengt verder het punt facebook ter sprake. Mevr. De Boer en mevr. Vogel 

beheren het samen, maar het komt niet van de grond. De vraag is of wpf-Oost en wpf-West dit 

gezamenlijk of apart moeten doen. Binnen onze groep is er weinig animo. Niemand uit de 

groep meldt zich. 

 De heer Ruijgrok  stelt wat de whatsappgroepen betreft dat geen nieuws goed nieuws is. Het 

loopt goed met de beheerders! De regels worden door hen in het algemeen goed in acht 

genomen. Mevr. Gardenier wijst erop dat de groepen alleen voor de veiligheid zijn bedoeld. 

 Mevr. Methorst vraagt of we ook nog iets doen met de notulen van wpf-Oost. De voorzitter 

antwoordt dat ze alleen ter kennisneming zijn bedoeld. 

 

16.  Afscheid van Louis van Riel 

 

De voorzitter bedankt de heer Van Riel voor zijn bijdragen in het verleden. Hij heeft hem leren kennen 

als een waardevolle en actieve deelnemer. Hoewel hij al afscheid genomen had, was hij toch bereid 

om ook nu nog een gedeelte van de vergadering mee te doen. Namens het wijkplatform zegt hij hem 

ook hiervoor hartelijk dank. 

 

17. Rondvraag  

  

De voorzitter wijst voor de volgende vergadering op de gewijzigde datum van 23 maart. Er zijn geen 

opmerkingen en vragen meer.  

 

18. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering na dankzegging aan de deelnemers 

voor hun betrokkenheid. 
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