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Jaarverslag 2017 
 
 
In 2017 zijn er twee Ledenvergaderingen gehouden en het bestuur is tien maal bijeen gekomen voor 
een bestuursvergadering. Deze vergaderingen werden gehouden op de eerste donderdag van de 
maand, behalve in de maand januari, wanneer de nieuwjaarsreceptie plaats vindt, en in de maand 
augustus. In mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats, in september de extra Leden- 
vergadering. 
 
Onderstaand een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen die wij ondersteunen, in behandeling 
hebben c.q. afgehandeld zijn:  
 
Dorpsvisie: 
Na de voorbereidingen in 2016 is in het begin van dit jaar de Visiedag gehouden. Na de verwerking 
van alle inbreng van Voorhuizenaren is de Dorpsvisie gepresenteerd aan het College van B&W. Het 
College staat volledig achter deze Dorpsvisie en het Manifest wat door de bewoners van Voorthuizen 
is vastgelegd, en zal de initiatieven daaruit ondersteunen. In 2017 is de werkgroep Groen gestart met 
het inventariseren van de mogelijkheden om de wensen vanuit de Dorpsvisie te kunnen realiseren. 
 
Duurzame energie: 
In het voorjaar is door een initiatiefnemer het verzoek aan de gemeente gedaan om medewerking te 
verlenen aan het plaatsten van drie windmolens op Zeumeren. Het bestuur verschilde van mening met 
het actiecomité Windmolens NEE over de reactie op deze plannen. Op de Ledenvergadering van 
september stemde een meerderheid van de leden in met het ondertekenen van het Manifest van het 
actiecomité. 
 
Mede door de discussie over windenergie en vraag naar duurzame energie is de Coöperatie 
Voorthuizen Duurzaam gesticht. Het doel van de stichting is om Voorhuizenaren te ondersteunen in 
het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Plaatselijk Belang ondersteunt zo nodig 
deze coöperatie.  
 
Nieuwbouw Dorpshuis ´t Trefpunt: 
Dit jaar is er door de gemeenteraad een besluit genomen over het verouderde ’t Trefpunt en de 
ambitie van een aantal sportverenigingen. Er komt in 2019 een nieuw multifunctioneel en compact 
dorpshuis met sporthal, en school aan de Wikselaarseweg. Daarnaast komt er in dit plan een nieuwe 
gymzaal de Brug op de huidige locatie aan de Jan Steenstraat en verhuist korfbalvereniging CKV 
Spirit naar de Voorde, waar ook kunstgrasvelden voor de vereniging komen. In 2017 heeft de 
commissie ’t Trefpunt in overleg met de gemeente zich bezig gehouden met de invulling van het 
beheer van de verschillende locaties. 
 
Harselaartunnel:  
De werkzaamheden voor de bouw van de Harselaartunnel liggen op schema. Vanwege de bouw is de 
tunnel is de Stationsweg/Baron van Nagellstraat voor een periode van 2 jaar volledig afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. In goed overleg met de gemeente is er voor fietsers een tijdelijke overweg 
gerealiseerd. Plaatselijk Belang heeft zitting in de klankbordgroep Harselaartunnel.  
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Woningstichting / woning bouw: 
Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft regelmatig contact met de woningstichting en de gemeente 
Barneveld over woningbouw. Wij zijn bijzonder blij met het feit dat er voor de komende jaren allerlei 
projecten op stapel staan. Vooral de bouw in de sociale sector en de mogelijkheden om opengevallen 
plekken te gebruiken is voor Voorthuizen bijzonder belangrijk. 

 
Woonwijk Holzenbosch: 
De bouw van deze wijk is na jaren van vertragingen dit jaar gestart. Het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan in combinatie met een aantal bezwaren van omwonenden heeft voor veel 
vertraging gezorgd. De eerste woningen zijn dit jaar opgeleverd. 
 
Ontsluiting buitengebied met Glasvezel: 
Plaatselijk Belang heeft zich op meerdere vlakken ingezet om de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied te stimuleren. 
  
Tot Slot:                                             
Plaatselijk Belang Voorthuizen zal zich blijven inzetten om de leefomgeving in en rondom Voorthuizen 
te bevorderen en nieuw opgestarte projecten zullen we kritisch volgen. 
Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte. 
 
Secretaris, Jan Overeem. 
 


