
Goede avond dames en heren, van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van 

Plaatselijk Belang. Namens Plaatselijk Belang wens ik u een goed en gezond 2018 toe.  

Voordat ik een vooruitblik geef op wat u in 2018 van PB kunt verwachten, even terug naar 

vorig  jaar.  

2017 was voor PB een dynamisch jaar. Allereerst het voorstel van het college en de 

instemming door de voltallige gemeenteraad om een nieuw Trefpunt, Sporthal en School te 

bouwen aan de Wikselaarseweg, inclusief de verhuizing van Spirit naar de Voorde en het 

vervangen van de sportzaal aan de Jan Steenstraat. Een belangrijke keuze om de 

voorzieningen in Voorthuizen op peil te kunnen houden nu Voorthuizen een groeispurt 

maakt.  

Verwacht wordt dat binnen enkele weken de eerste ontwerpschetsen voor het nieuwe 

Trefpunt aan u gepresenteerd kunnen worden. 

De Dorpsvisie: Afgelopen december, zijn wij na een jaar van nauwe samenwerking met de 

gemeente, er in geslaagd om de dorpvisie te kunnen presenteren aan het College van 

Burgemeester en Wethouders. Je kunt hierbij echt spreken van een succes omdat deze 

Dorpsvisie de kracht laat zien van burgerparticipatie. Burgerparticipatie, welke mede 

mogelijk is geworden door het vertrouwen dat wij kregen vanuit het college. Een college wat 

de durf had, door het loslaten van bestaande processen, om burgers zelf een toekomstbeeld 

te laten vormen. Geweldig toch. 

De Windenergie. We kennen allemaal de discussie over het plaatsen van de windmolens bij 

Zeumeren. Aan PB werd door het actiecomité gevraagd om direct het manifest te 

onderteken, in dit geval geen windmolens op Zeumeren. De discussie had veel weg van: ze 

zijn noodzakelijk, maar dan wel op een andere plek, niet bij mij in de buurt!  

Wij vonden en vinden dat je zo’n vraagstuk pas kan beoordelen als alle feiten bekend zijn, 

zodat je daarna een mening kunt vormen in het belang van heel Voorthuizen. Bewust zeg ik 

‘mening’, omdat door de gemeenteraad de ‘beslissingen’ worden genomen. 

Plaatselijk belang en het actiecomité verschilden hier over sterk van mening, met als 

resultaat in september een extra ledenvergadering waarin de aanwezige leden gevraagd 

hebben het manifest alsnog te ondertekenen.  

Wat gaat 2018 ons brengen? Wat staat er op de agenda? 

Volgende week presenteren wij de dorpsvisie aan de gemeenteraad. De 

gemeenteraadsleden hebben zich kunnen verdiepen in onze Dorpsvisie, maar er zijn 

natuurlijk altijd thema's die een toelichting nodig hebben. Wij lichten de thema’s graag toe 

om draagvlak te kunnen creëren, nodig bij het ontwikkelen van de verdere plannen. 

Draagvlak zeer belangrijk voor de burgers van Voorthuizen, maar niet onbelangrijk, er zal 

ook draagvlak moeten zijn bij de beslissers in onze gemeente.  



Even een korte toelichting op de Dorpsvisie: De Dorpsvisie bestaat uit een manifest en 

daaruit voortvloeiend 4 thema’s t.w. Groen in het dorp, Hart van Voorthuizen, Actief en 

Jeugd en Cultuur. 

Er is gestart met de werkgroep Groen in het Dorp. De eerste ideeën worden nu samen met 

de gemeente besproken. Joke vd Veen en Quintijn Deenekamp kunnen u daar alles over 

vertellen. Met het thema Actief en Jeugd wordt binnenkort een begin gemaakt  

Windenergie. 

Het is afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is voor windmolens 

in deze omvang op het recreatiegebied Zeumeren. Echter de doelstelling om vanuit de 

gehele gemeente Barneveld een bijdrage te leveren in de het beperken van CO2 is nog 

duidelijker! Er zal dus op korte termijn iets moeten gaan gebeuren, we lopen achter de 

feiten aan! Plaatselijk Belang verwacht veel van het onderzoek naar mogelijke alternatieven.  

Afwachten zit echter niet in de aard bij Voorhuizenaren, die willen door, die willen 

vooruitgang boeken. Het resultaat: De oprichting van de Coöperatie Voorhuizen Duurzaam. 

Een initiatief van inwoners voor inwoners! Wilt u er meer over weten: Steef Vels en Jan 

Overeem vertellen u er graag over. 

De Groei van Voorthuizen. 

Voorthuizen is weer aan het groeien. Gelukkig maar omdat er een groeiachterstand was 

ontstaan. Maar groeien, gaat niet vanzelf, groeien gaat dikwijls gepaard met groeistuipen en 

die kunnen pijnlijk zijn.  

Ik noem u er enkele die pijn doen: De aanleg van de Harselaartunnel, de recente afsluiting 

van de Baron van Nagellstraat om de snelfietsroute te kunnen aanleggen. Het hele dorp 

stond vast en de inzet van de verkeersregelaar bij de Verbindingsweg werd niet door 

iedereen begrepen. En dat is nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat met de 

aanleg van de rondwegen. Gelukkig dat groeipijn tijdelijk is en dat je door groei vitaler kan 

worden.  

Vitaler worden sluit volledig aan bij wat Voorhuizenaren belangrijk vinden voor de toekomst 

van hun leefomgeving naast de begrippen als: Gastvrij,  Bereikbaar, Veilig,  Levendig, en 

Ondernemend. 

Met dat vooruitzicht sluit ik af, en wil u namens het bestuur van Plaatselijk Belang hartelijk 

bedanken voor uw komst.  


