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Inspreeknotitie vaststelling bestemmingsplan  “Holzenbosch”. 
 
 
Vergadering commissie grondgebied 3 december 2015. 
 
Geachte leden van de commissie, 
 
Wij, als Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen, zijn blij dat het College van B&W heeft 
ingestemd met het bestemmingsplan “Holzenbosch”, dat de bouw van 326 woningen aan de 
zuidzijde van de kern van Voorthuizen mogelijk maakt. 
 
Vanavond ligt dit plan voor u en is er nog alle gelegenheid om vragen te stellen en hebben 
de belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend, nog de mogelijkheid 
deze toe te lichten. 
 
Ook wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken. 
Wij willen er u n.l. op wijzen dat dit plan van groot belang is voor  het dorp Voorthuizen. 
  
De 326 woningen heeft ons dorp hard nodig.  
Wij willen graag onze woningzoekenden binnen “boord” houden en mede door de 
nieuwbouw van Holzenbosch komen er weer mogelijkheden voor doorstroming. 
Jongeren zijn nu genoodzaakt uit te wijken naar Barneveld of elders, hetgeen wij een 
kwalijke ontwikkeling vinden. 
Voorthuizen vergrijst en dat wordt zichtbaar en dat willen wij niet. 
 
Volgens de Strategische Visie van de gemeente Barneveld dient Voorthuizen te groeien van 
ruim 10.000 naar 14.000 á 15.000 inwoners.  
Maar helaas Voorthuizen groeit niet meer; het dorp staat al een aantal jaren gewoon stil.  
Er dient dan ook zo spoedig mogelijk met de bouw gestart te worden. 
De voorzieningen dienen op peil te blijven en het dorp moet blijven bruisen!!  
 
Daarom doen wij ook een dringend verzoek op alle indieners van de zienswijzen om de 
bezwaren toch nog eens te heroverwegen. 
De gang naar de Raad van State is natuurlijk uw goed recht, maar dat veroorzaakt wel een 
grote vertraging en daar is het dorp niet mee gediend. 
Wij hebben begrip voor het feit dat het niet prettig is dat er een nieuwe woonwijk tegen uw 
achtertuin wordt gebouwd, maar ontwikkelingen gaan nu eenmaal door en deze zijn niet 
altijd tegen te houden. 
 
Plaatselijk Belang Voorthuizen hoopt dan ook -dat zonder vertraging- de bouwstart van de 
nieuwe woonwijk Holzenbosch in het 4e kwartaal 2016 zal plaatsvinden. 
 
 
 
G (Gerard) Hofs    L.M.H.E. (Gon) van Ommen 
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