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Inleiding 
Ook in het jaar 2021 was het coronavirus nog zeer aanwezig in onze maatschappij. Veel zaken die we 
normaal gesproken zouden organiseren, konden ook dit jaar niet doorgaan. Er was sprake van een 
paar periodes waarin lockdowns werden afgekondigd. Dat betekende ook dat onze jaarvergadering 
voor de tweede maal niet door kon gaan. 

Bestuur 
Het bestuur heeft drie keer kunnen vergadering in dit verslagjaar.   
We hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Willy Kuijper. Zij moest door persoonlijke 
omstandigheden aftreden als bestuurslid. We zijn op zoek naar vervanging van Willy. 

Verenigingsblad 
Ons verenigingsorgaan Oud Barneveld is zoals altijd 4 keer verschenen. Elk nummer was gevuld met 
interessante artikelen en wetenswaardigheden. 
De redactie van het blad onderging een wijziging. Dick Veldhuizen heeft zijn taak als hoofdredacteur 
neergelegd. In zijn plaats is benoemd heer H. van Diermen te Voorthuizen. Dick heeft beloofd dat hij 
nog regelmatig artikelen zal schrijven voor ons blad. 
Helaas is een medewerker aan het blad, de heer Henk van de Giessen, in dit verslagjaar overleden. 
Hij heeft plm. 5 jaar de rubriek Oude woorden opnieuw voor  het voetlicht verzorgd. In deze bijdrage 
werden door hem woorden  uit het dialect van de west- en midden Veluwe besproken. 

Pastoriebos Voorthuizen 
Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de gang van zaken rond het Pastoriebos in Voorthuizen. 
Het bestuur acht het onverstandig om deze plek  een groot appartementencomplex neer te zetten. B 
& W van Barneveld houden vast aan de plannen om deze bouw door te zetten. In september heeft 
onze voorzitter deelgenomen aan een inspreeksessie van de commissie Grondgebied en daar het 
standpunt van de vereniging vertolkt. De gemeenteraad heeft zich echter  in de raadsvergadering van 
oktober met een grote meerderheid uitgesproken voor de realisering van de bouwplannen. Een 
actiecomité heeft  zich beraden om tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan bij de Raad van 
State. Een minderheid van het bestuur zag het niet zitten om dit initiatief te steunen maar de 
meerderheid sprak zich hier wel voor uit. We blijven de actie wel steunen maar we nemen hierbij 
niet het voortouw. Wordt vervolgd. 

Artikel Barneveldse Krant 

In het licht van bovenstaand onderwerp was het mooi dat twee bestuursleden, Ad Rijneveld en 
Michiel Hoenderdaal, de gelegenheid kregen in een uitgebreid interview in de Barneveldse Krant de 
visie van de vereniging voor het voetlicht te brengen,  onder de kop: Monumentencommissie en Oud 
Barneveld doen oproep aan de politiek om de gemeentelijke monumenten beter te beschermen.  
Volgens beide bestuurders van de vereniging, van wie Michiel Hoenderdaal ook lid van de 



Monumentencommissie is,  krijgen projectontwikkelaars veel ruimte om mogelijk waardevolle 
panden af te breken om er appartementencomplexen neer te zetten. Beide heren constateren dat de 
gemeentepolitiek niet geïnteresseerd is in het historische erfgoed van de gemeente. Zij vinden dit 
alarmerend. (Zie voor het hele artikel de Barneveldse Krant van 28 augustus 2021.) 

Uitreiking Pluim  
In december werd in samenwerking met de vereniging Plaatselijk Belang weer een Pluim uitgereikt. 
Deze keer aan de heer Peter Luttikhuizen, eigenaar van het pand aan de Amersfoortsestraat nr. 38. 
Het is een historisch pand uit de tweede helft van de 19e eeuw en was sinds 1942 in het bezit van de 
familie De Heus. De heer Luttikhuizen heeft het van de laatste bewoonster gekocht en het grondig 
gerestaureerd. 

60-jarig bestaan van de vereniging 
In het jaar 2022 hopen we het 60-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Er is al wat 
gebrainstormd over de invulling van dit jubileum. 

Gemeentelijke monumentencommissie 
De monumentencommissie heeft in 2021 12 keer online vergaderd via Teams. De commissie is qua 
samenstelling niet veranderd. In de Coronatijd was het aantal te behandelen cases duidelijk minder 
dan in andere jaren. 

Straatnamencommissie 

Website en beeldarchief 

De website van de vereniging wordt onderhouden door Michiel Hoenderdaal. Nagedacht wordt over 
de modernisering van de website. We hopen dat dit in het nieuwe jaar gerealiseerd kan worden.  

Het beeldarchief wordt beheerd door Christiaan Plug 

Afvaardigingen  
Gemeentelijke monumentencommissie: Michiel Hoenderdaal 
Gemeentelijke straatnamencommssie: Ad Rijneveld 
Commissie uitreiking Pluim: Evelien Overeem 
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Geke Tijssen- Kraal, secr. 

 

 

 

 
 


