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Dit is een nieuwsbrief voor alle inwoners in 

Voorthuizen. In deze nieuwsbrief nemen de 

gemeente en de adviescommissie ‘t Trefpunt u 

graag mee in hun gezamenlijke voorkeur voor een 

nieuw dorpshuis ’t Trefpunt en van enkele andere 

dorpsvoorzieningen voor onderwijs en sport in 

Voorthuizen. Wilt u na het lezen van de 

nieuwsbrief meer weten of een reactie geven? 

Komt u dan naar de inloopavond die we hierover 

organiseren op 15 december in ‘t Trefpunt (zie 

achterzijde van deze nieuwsbrief).  

 
Samen verder kijken dan het dorpshuis 

In Voorthuizen praten we met elkaar al een tijd over 

het verouderde dorpshuis ‘t Trefpunt: wat gaan we 

met het dorpshuis doen? Renoveren, (ver) nieuwbouw 

of slopen? Om die vraag goed te beantwoorden, 

sprak de gemeente met veel personen die 

Voorthuizen vertegenwoordigen, waaronder de 

adviescommissie ’t Trefpunt (hierin zitten vijf 

vertegenwoordigers van onder andere de sport, de 

Ondernemersvereniging Voorthuizen en Plaatselijk 

Belang Voorthuizen), de scholen, sportverenigingen 

en verschillende maatschappelijke organisaties. 

Gezamenlijk werd besloten dat we niet alleen naar het 

dorpshuis kijken, maar ook de huisvestingsvragen van 

de andere voorzieningen in het dorp meenemen. Zo is 

het mogelijk om tot een plan te komen dat inspeelt op 

de vele ontwikkelingen in het dorp en bijdraagt aan 

een goede toekomst voor Voorthuizen.  

 
Verschillende opties onderzocht 

Over de toekomst van de voorzieningen in 

Voorthuizen is in Voorthuizen uitvoerig met elkaar 

gesproken. Er is goed naar alle wensen geluisterd en 

naar verschillende mogelijke opties gekeken. 

Uiteindelijk zijn er samen met de commissie ’t 

Trefpunt (Trefpunt-cie) vier mogelijke modellen voor 

Voorthuizen verder onderzocht en uitgewerkt.  

 

 

Alle modellen gaan uit van een nieuw compact en 

multifunctioneel dorpshuis en in Holzenbosch een 

nieuw schoolgebouw voor De Hoeksteen (eventueel 

samen met andere functies op deze nieuw locatie). 

Door te schuiven met de binnensportaccommodaties 

is het daarnaast voor alle scholen in Voorthuizen 

mogelijk om de loopafstand voor de schoolgym te 

verkleinen en voldoende capaciteit voor de 

verenigingen te realiseren. Ook de wens van CKV 

Spirit voor een eigen korfbalhal is in de modellen 

meegenomen.  

 

College en Trefpunt-cie spreken 

voorkeur uit 

Het college en de Trefpunt-cie hebben samen 

uitvoerig naar de voor– en nadelen per model 

gekeken en hebben nu hun voorkeur voor één van 

deze modellen uitgesproken. In deze nieuwsbrief 

lichten we - het college en de Trefpunt-cie - dit model 

aan u toe. Daarnaast  willen we graag van u weten, 

wat u van de plannen vindt. Daarom organiseren we 

ook een inloopavond op 15 december (zie achterzijde 

van deze nieuwsbrief), zodat u zich verder kunt laten 

informeren en met ons in gesprek kunt wanneer u dat 

wilt.  
 
Alle onderzochte modellen vindt u op de 
gemeentewebsite: http://www.barneveld.nl/
voorzieningenvoorthuizen.  
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Dit model heeft onze voorkeur 

De voorkeur van het college en de commissie gaat uit 

naar een nieuw, multifunctioneel, compact dorpshuis in 

het zuiden van Voorthuizen aan de Wikselaarseweg. 

Op deze plek komt ook de nieuwbouw voor basisschool 

De Hoeksteen en een sporthal (3 zaaldelen). Met de 

ontwikkeling van de wijk Holzenbosch spelen deze 

geplande voorzieningen het beste in op de groei van 

Voorthuizen in zuidelijke richting.   

 

In dit plan komt er ook een nieuwe gymzaal De Brug op 

de huidige locatie aan de Jan Steenstraat. Zo blijft er 

aan de noordkant van Voorthuizen een sportvoorziening 

beschikbaar voor basisscholen en verenigingen. 

Daarnaast verhuist korfbalvereniging CKV Spirit naar 

sporthal De Voorde, waar ook korfbalvelden komen op 

het huidige “Knollenveld” naast de sporthal (het bestuur 

van korfbalvereniging CKV Spirit organiseert binnenkort 

een ledenavond waarin de leden gevraagd worden in te 

stemmen met de verhuizing naar De Voorde). Dit terrein 

is nu een trapveldje voor de buurt en SDS organiseert 

er eenmaal per jaar een toernooi. Als het “Knollenveld” 

verdwijnt, kan er in overleg met de buurt op de huidige 

locatie van De Hoeksteen een nieuwe “groene” invulling 

komen, zoals bijvoorbeeld een trapveldje met 

speelvoorzieningen. Dit wordt nog nader bepaald.  

 

Volleybalclub SDS, huidige gebruiker van De Voorde, 

verhuist in deze plannen mee naar de nieuwe sporthal 

aan de Wikselaarseweg. Voorwaarden die hierbij horen 

zijn het meeverhuizen van het huidige beachcourt en de 

mogelijkheid van een eigen (gedeelde) kantine. Met 

gym– en turnvereniging SSS,  grootverbruiker van 

huidige Trefpunt, zijn gesprekken gevoerd en nog 

gaande over welke sportaccommodaties bij deze 

vereniging passen.  

 

Huidige locatie dorpshuis en korfbalcomplex 

Overhorst 

Het huidige dorpshuis aan de Roelenengweg wordt in 

ons voorkeursmodel gesloopt. Het invullen van het 

vrijgekomen terrein moet nog nader worden bepaald. 

Woningbouw is een optie.  

Ook naar het terrein van het huidige korfbalcomplex 

Overhorst (CKV Spirit) moet worden gekeken. Het 

invullen van de toekomstige bestemming van deze 

vrijkomende terreinen (bij positieve besluitvorming over 

deze plannen), maakt nu geen deel uit van de 

besluitvorming.  

 

Conclusie 

Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen zijn we 

van mening dat dit model de beste mogelijkheden voor 

Voorthuizen biedt voor de komende twintig tot dertig 

jaar. Dat willen we graag aan u toelichten tijdens de 

inloopavond op 15 december.  

 
Inloopavond 15 december 

De gemeente en de Trefpunt-cie organiseren op  

15 december van 19 uur tot 20.30 uur een 

inloopavond in dorpshuis ‘t Trefpunt om de plannen 

toe te lichten en in gesprek te gaan hierover met de 

aanwezigen. De avond is voor alle inwoners uit 

Voorthuizen en overige belanghebbenden.  

 

Er is geen vast startpunt op de avond. Wanneer u 

belangstelling heeft, kunt u binnenlopen binnen de 

aangegeven tijden. Op deze avond laten we tekeningen 

zien en zijn we er om uw vragen te beantwoorden en 

opmerkingen mee te nemen.  

Komende periode – stappen op een rij 

Na deze nieuwsbrief, starten we zoals gezegd met de 

inloopavond. Begin 2017, wanneer ook CKV Spirit een 

besluit over de verhuizing heeft genomen, buigt de raad 

zich daarna over de plannen. Na een positief besluit 

van de raad, worden de plannen verder uitgewerkt en 

kunnen de benodigde procedures worden gestart. De 

verwachting is dat basisschool De Hoeksteen aan de 

Wikselaarseweg als eerste gerealiseerd kan worden 

(2017 - 2019). De overige voorzieningen volgen in 2018 

en 2019.   
 

Vragen 

Heeft u vooruitlopend op de inloopavond vragen? 

Neemt u dan contact op met Wim van Bruxvoort, 

projectleider van dit project. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer 14 0342 of email 

w.vanbruxvoort@barneveld.nl.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van de gemeente Barneveld.  
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