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Barneveld Vandaag

‘Een gele
streep vraagt
gewoon tijd’
VERVOLG VAN VOORPAGINA

Lex Rootselaar, voorzitter van
Barneveld-Centrum, wijt de
wrijving tussen gemeente en
wijkplatforms mede aan de
onduidelijkheid over de rol
van de wijkplatforms en on-
bekendheid met de wet. "Een
gele streep langs de stoep-
rand is geen kwestie van een
potje verf, maar van een ver-
keersbesluit door de Raad. En
waar geen geld voor op de
begroting staat, daar moet je
minstens een jaar op wach-
ten." Rootselaar vindt dat de
gemeente dat beter over het
voetlicht zou moeten bren-
gen. Hij zou wel een soort
"rondleiding door het open-
baar bestuur" willen voor de
wijkplatforms.
"Zo'n prachtig orgaan ophef-
fen?! Ik dacht het niet", zegt
secretaris Cobi Hoogen-
houdt van 'Zuid III'. "Het
goede dat er gebeurt wordt
momenteel onderbelicht."
Hoogenhoudt wil juist verder
met waar CU-kamerlid Roel
Kuiper  gisteravond over
kwam spreken: sociale sa-
menhang in de wijken. "Het
wordt tijd dat we daar echt
aandacht aan gaan beste-
den."

Wandelen op klompen of gympen
■■ De nieuwe wandelrou-
te Moorsterpaadjes in De
Glind wordt door vele
schouders gedragen. Tij-
dens de opening van de
route en het bijbehoren-
de kunstwerk verzamel-
de zich woensdagmiddag
een bont gezelschap van
mensen die zich allemaal
hebben ingezet voor dit
project. 

DOOR MIEKE GARDENIER

DE GLIND - De gemeente Bar-
neveld, de Rudolf Stichting, be-
langenvereniging De Glind, ge-
biedsagent Nico van Maanen,

kunstenaar Jan-Carel Koster,
het echtpaar Kees en Carla van
den Heuvel, gemeenteambte-
naar Wilco de Boer en vertegen-
woordigers van de provincie
Gelderland, allemaal dragen ze
de nieuwe wandelroute en het
kunstwerk van Jan-Carel Koster
een warm hart toe. De Moor-
sterpaadjes zijn wandelpaden
door De Glind - verhard en on-
verhard - die afzonderlijk of in
aansluiting op de klompenpa-
den Snorrehoefpad en Glind-
horsterpad gelopen kunnen
worden. Bijzonder aan dit pro-
ject is de uitgebreide samen-
werking. Het kunstwerk van de
Barneveldse kunstenaar Jan-
Carel Koster is een markerings-
punt langs de route. Een monu-
mentale boom aan de rotonde

bij de Besselaarschool (Schoon-
derbekerweg) heeft na zijn dood
een tweede leven gekregen als
kunstwerk 'Choosing the right
way'. Twee ladders symbolise-
ren de levensweg van een jon-
gen, hij kan kiezen tussen klom-
pen en sportschoenen. De laat-
sten staan voor makkelijk en
populair, het houten schoeisel
voor alternatief en soms ook
moeilijk. Hiermee wil de kun-
stenaar het karakter van het
jeugddorp benadrukken. Het
kunstwerk is tot stand gekomen
in opdracht van de Rudolfstich-
ting en gemeente Barneveld.
Het idee voor een kunstwerk op
deze plek is oorspronkelijk ge-
komen van gemeentewerker
Wilco de Boer, zo verklapte wet-
houder Leen Verweij woensdag
tijdens de officiële opening.
"Beeldend gezien is Wilco de
verwekker en Jan-Carel heeft
het kunstwerk gebaard." Daar-
om kregen beiden de eer om het
houten beeld te onthullen. 
Een gedenkwaardig moment
voor Jan-Carel, want het is zijn
eerste project in de gemeente
Barneveld. De kunstenaar werkt
met hout en met hamer en bei-
tel maakt hij levensechte voor-
stellingen in bijvoorbeeld een
boomstam. Voor 'Choosing the
right way' heeft zijn zoontje Dja-
mil model gestaan. Ook hij is
aanwezig, maar met zijn kortge-
knipte koppie lijkt hij niet echt
op zijn houten evenbeeld met
lange haren.  "Hij is gister naar
de kapper geweest", weet Jan-
Carel de lachers op zijn hand te
krijgen. De oude esdoorn op de
rotonde bij de Schoonderbeker-
weg mocht na overleg met de
Rudolfstichting als materiaal
voor de kunstenaar dienen. Na
drie maanden kon Jan-Carel
zijn geesteskindje onthullen. 
Belangenvereniging De Glind
heeft het initiatief genomen
voor de Moorsterpaadjes. Voor-

zitter Richard van Dijk: "De
wandelpaadjes maken het dorp
mooier en benadrukken het
groene karakter van De Glind.
Ook staan ze voor rust en ruim-
te, en vormen ze een verbinding
tussen natuur en cultuur."
Aan Leen Verweij de eer om het
eerste bordje 'Moorsterpaadjes'
op een paal te schroeven om
hiermee de wandelpaden voor
geopend te verklaren. Deze rou-
te gaat gedeeltelijk over terrein
van de Rudolfstichting en ma-
nage Zwanenburg. Ook het

echtpaar Van den Heuvel heeft,
in samenspraak met grondeige-
naren, een grote bijdrage aan de
totstandkoming van de Moor-
sterpaadjes verricht. Financiële
steun was er van onder meer de
provincie, een bijdrage van
14.000 euro. En gebiedsagent
Nico van Maanen heeft het
wandelkaartje voor zijn reke-
ning genomen. De luchtfoto
met de wandelpaden is zeer
binnenkort te downloaden van-
af de site van belangenvereni-
ging De Glind: www.deglind.nl.

Wethouder Leen Verweij opent de Moorsterpaadjes met een
schroefmachine.

Kort
BARNEVELD

Bestuursleden
verwisseld

In het bericht over de wijkplat-
forms in de woensdagkrant op
pagina 5 zijn twee bestuursle-
den van wijkplatform Vliegers-
veld/De Vaarst verwisseld. Niet
interim-voorzitter Renger van
de Biezen, maar secretaris Hans
Somberg sprak namens het
wijkplatform.

BARNEVELD

Gemeente in overleg
met De Burgt
In de aula van De Meerwaarde,
Wilhelminastraat 82, wordt
dinsdag 25 november vanaf
19.30 uur een bewonersavond
gehouden voor wijk De Burgt.
De avond wordt gehouden naar
aanleiding van het aftreden van
de leden van wijkplatform De
Burgt. De bijeenkomst staat on-
der leiding van een onafhanke-
lijke voorzitter. Tijdens de be-
wonersavond gaat de gemeente
Barneveld in gesprek over wat
er speelt op het gebied van leef-
baarheid en veiligheid van de
wijk. Ook komt aan de orde hoe
nu de communicatie tussen ge-
meente en wijk De Burgt vorm
te geven. 

BARNEVELD

Beton langs 
Van Nieveltlaan
De firma Bruil B.V. uit Ede start
donderdag 27 november met de
aanleg van een betonfietspad
langs de Van Zuylen van Nie-
veltlaan (ter hoogte van de aan-
sluiting met de Drostendijk in
de richting van Kasteel De
Schaffelaar). Het nieuwe fiets-
pad draagt bij aan de verkeers-
veiligheid voor fietsers. Uiterlijk
vrijdag 19 december  moeten de
werkzaamheden zijn afgerond.
Autoverkeer richting het par-
keerterrein van Het Geldersch
Landschap, de Oranjerie en
Kasteel De Schaffelaar moet ge-
bruik maken van een omlei-
ding. Meer daarover op
www.barneveldvandaag.nl.

BARNEVELD

Gratis winterbeurt
voor scootmobiel
Het WMO-Emcartteam van
Kruiswerk West-Veluwe  orga-
niseert donderdag 27 november
een gratis winterbeurt voor
mensen die gebruik maken van
een elektrisch WMO-hulpmid-
del. Iedereen die een elektrische
rolstoel of scootmobiel in bruik-
leen heeft, is die dag van 13.30
tot 16.30 uur welkom aan de Ko-
terweg 1 in Barneveld. Tijdens
het zogenoemde 'Kraken- en
Knarsen-spreekuur' wordt het
vervoersmiddel  nagekeken en
eventueel in orde gebracht.
Aanmelden: 0318-650777.

BARNEVELD

Lezing over
exotische planten
Groei & Bloei houdt maandag
24 november een lezing over
exotische winterharde planten
voor tuin en terras. Tijdens de
lezing laat ir. Gert Jan Jansen
bezoekers  kennismaken met tal
van planten waarvan men
waarschijnlijk niet weet dat ze
het in de tuin volhouden.  Aan-
vang: 19.45 uur. Meer informa-
tie: www.barneveld.groei.nl.

Plannen voor de
Gordiaanse knoop
BARNEVELD - Er komt een ge-
zamenlijk plan voor de aanpak
van de verkeersproblemen op
het knooppunt Hoevelaken op
de kruising van de snelwegen A
28 en A 1. Het plan wordt opge-
steld door de provincie Gelder-
land in samenwerking met de
gemeenten Amersfoort, Nijkerk
en Barneveld.
Daarnaast wordt ook het be-
drijfsleven uitgenodigd om mee
te denken over maatregelen die
op zowel kortere als langere ter-
mijn tot minder files rond Hoe-
velaken kunnen leiden. 
Werkgeversorganisatie VNO-
NCW gaf recent al een voorzet

met het plan rijksweg A30 door
te trekken van Barneveld naar
rijksweg A28 bij Nijkerk om zo
Hoevelaken te ontlasten.
Komend jaar willen betrokken
gemeenten, Nederlandse
Spoorwegen, ProRail, Rijkswa-
terstaat en de provincie Utrecht
afspraken maken over te nemen
maatregelen en de financiering
hiervan. De provincie Gelder-
land wil hierop vooruitlopend
het openbaar vervoer stimule-
ren door bijvoorbeeld een park
& ride locatie als Barneveld-
Noord. Hier kunnen mensen de
auto parkeren om vervolgens
op de trein te stappen.

Het kunstwerk van Jan-Carel Koster: 'Choosing the right way'. 
FOTO'S: CEES VAN ENGELENHOVEN

Scherpenzelers 
zijn zorgelozer
BARNEVELD/SCHERPENZEEL
- In Scherpenzeel laten veel
meer mensen waardevolle spul-
len in hun auto liggen dan in
Barneveld. Dat blijkt uit de re-
sultaten van de actie 'Niets erin,
niets eruit'.  In de actieperiode
25 september tot en met 21 ok-
tober zijn in de gemeenten
Scherpenzeel en Barneveld 778
personenauto's gecontroleerd
in het kader van de actie. 
In de gemeente Scherpenzeel

werden in totaal 422 personen-
auto's gecontroleerd, waarvan
301 voertuigen een flyer kregen
met de opmerking dat er zicht-
bare buit in de auto was achter-
gebleven.
In de gemeente Barneveld wer-
den in totaal 356 personen-
auto's gecontroleerd, waarvan
131 voertuigen een flyer kregen
met de opmerking dat er zicht-
bare buit in de auto was achter-
gebleven.

‘Regels zelf bijten niet’
BARNEVELD - Niet de regels
zelf zijn het probleem, maar de
manier waarop het gemeente-
huis ermee omgaat. Dat is de
uitslag van de enquête naar re-
gelgeving in de gemeente Bar-
neveld, die de VVD gisteravond
bekend maakte. 
De liberalen verstuurden zo'n
680 enquêteformulieren en kre-
gen er 147 ingevuld retour. Dat
is 21,5 procent, wat lang niet gek
is voor die enquêtevorm. De
uitslag heeft VVD-leider Adri-
aan Guldie verrast. "Onderne-
mers willen wat ze vandaag be-
dacht hebben, morgen geregeld
zien en dus hebben ze last van
de regeltjes, dachten we. Het
blijkt echter dat de regels als zo-
danig niet als het probleem ge-
zien worden." Maar  9 procent
voelt zich door de regels belem-
merd in zijn of haar bedrijfsvoe-
ring. 
De regeldruk wordt door maar
15 procent als 'hoog' gekwalifi-
ceerd. Wel is het zo, dat van het
terugdringen van het aantal re-
gels 84 procent niets heeft ge-
merkt.
Voor regels inzake milieu en kli-
maat blijkt ook onder onderne-
mers een behoorlijk draagvlak
te zijn. De helft vindt ze te recht-
vaardigen, 40 procent vindt ze
een 'beetje overdreven' en maar
tien procent vindt ze 'zeer over-
dreven'. "Maar bij welstand en
bouwaanvragen blijkt dat an-
ders te liggen", zegt Guldie. De
regels daaromtrent worden

door maar 22 procent gedragen,
de helft vindt ze 'overdreven' en
28 procent 'zeer overdreven'.
"We hebben op dat vlak toch al
het nodige vereenvoudigd",
zegt de liberale leider, "maar
blijkbaar niet op een plek waar
ondernemers iets aan hebben.
Daar zijn we dus als VVD nog
niet mee klaar." Meest opval-
lend is echter het oordeel van de
ondernemers over contacten
met de ambtenaren. Maar 19
procent is daar tevreden over en
vindt dat er wordt meegedacht
met de ondernemer. Een vette
60 procent oordeelt dat er te
langzaam wordt gewerkt en 21
is van mening, dat het gemeen-
tehuis "eerder tegen dan mee"
werkt. 
Uit de vrije opmerkingen onder
de enquête blijkt, dat vooral de
horeca ontevreden is over slui-
tingstijden en terrasbeperkin-
gen. En dat de ondernemers in
het algemeen net als de wijk-
platforms de indruk hebben,
dat de contacten met derden
wel redelijk verlopen, maar die
tussen afdelingen binnen het
gemeentehuis uitermate slecht.
"Ze zitten te wachten op een af-
deling, die niet weet, dat de an-
der ergens op wacht", vat Gul-
die het samen. "Dat de uitslag
verrassend is, betekent dat het
verstandig was, de enquête te
houden. We moeten het over
een jaar of anderhalf nog eens
doen om te zien of het beter ge-
worden is."
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