
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 12 april 2018 

 

 
 

 

 

De jaarvergadering werd op 12 april 2018 gehouden in café-restaurant “het Schaap”. 

De voorzitter, de heer Ad Rijneveld, heette de aanwezigen welkom.  

 

Voorafgaand aan de vergadering hield de heer Bert Paasman een lezing over het leven van de gezusters 

van de Mariahoeve in Putten, ondersteund met foto’s van Brand Overeem. In deze karakteristieke 

boerderij is alles nog bij het oude gebleven. De familie heeft hun leven op precies dezelfde manier 

voortgezet nadat hun moeder gestorven was. Zelfs veel (onder)kleding, inboedel etc. van de drie zusters, 

die daar tot het laatst gewoond hebben, is nog aanwezig. Bert Paasman en Brand Overeem, die de dames 

jarenlang gevolgd hebben, hebben samen een boek over de dames uitgebracht. 

 

Tussendoor geeft de heer G. Doest (oud lid van de Monumentencommissie) nog een toelichting op een 

aantal oude foto’s die hij heeft meegenomen. In ons vorige blad stond een foto van de Chr. ULO-school. 

De vraag was; van wanneer was die foto? De vader van de heer Doest heeft het theehuisje, dat op de foto 

staat, gebouwd in 1952. De foto moet van na 1954 zijn.  Hans van de Bovenkamp kent alle leraren nog en 

denkt dat het van de jaren 60 is. Ad denkt 1962 of 1963. Kortom we weten het nog steeds niet precies. 

 

OPENING EN BESPREKING VAN NOTULEN VORIG JAAR 

Voorzitter Ad Rijneveld opende de vergadering, waarna het vorige verslag zonder opmerkingen werd 

vastgesteld.  

 

Nog een opmerking van Ad over het verslag. 

Van de viering van 535 jaar “Jan van Schaffelaar” is niks terecht gekomen. Er zijn een aantal 

bijeenkomsten geweest waar Ton Janse, Evelien Overeem en Ad aanwezig geweest zijn, maar het is 

verdampt. De vraag was regelmatig of 535 jaar wel een reden voor een feest is. 

Ton Janse heef nog geopperd om  1 keer per jaar een kleine viering te houden in de vorm van een maaltijd 

in grote potten (bijvoorbeeld Jan van Schaffelaarsoep), maar daar is ook geen reactie op gekomen. 

 

MEDEDELINGEN 

Het ledental is vrij stabiel, maar we zouden graag nog wat meer leden willen inschrijven, vooral wat 

jongere leden. Als iemand een idee heeft, kom er s.v.p. mee naar ons. We zijn niets zonder onze leden. Het 

ontbreken van een eigen onderkomen heeft hier ook mee te maken.  

 

Een eigen onderkomen heeft nog steeds onze aandacht. Ton Janse heeft zich al sterk gemaakt voor de 

Cornelia Bewaarschool, maar dat is niet gelukt. Ad noemt een aantal mogelijkheden waar we mee bezig 

geweest zijn, bv Nieuwstraat 31, naast de bieb. (Joep ten Ham heeft ons de spullen van zijn vader en 

overgrootvader ter beschikking gesteld.) Ad gaat hier op 19 april a.s. weer over praten met de wethouder 

Dorresteijn.  

 



Er is een samenwerking met Nairac is tot stand gekomen. We hebben de eerste vergadering, samen met 

de Vrienden van Nairac achter de rug en we kunnen melden dat we allen deze samenwerking toejuichen. 

Wij kunnen af en toe gebruik maken van het museum door hier bv onze presentaties te houden. We gaan 

onze gezamenlijke kennis delen en aanvullen. We hebben een bijdrage geleverd voor de aanschaf van de 

Digitale Tafel in het museum. Michiel Hoenderdaal legt uit dat we allerlei foto’s op deze digitale tafel 

kunnen zetten, zodat men op een mooie en duidelijke manier allerlei zaken van de gemeente Barneveld in 

beeld kan brengen. Hij doet meteen een oproep om nog meer, liefst vooroorlogse, foto’s ter beschikking 

te stellen.  Deze worden gescand en worden na een aantal dagen weer teruggegeven. Joop Brons meldt 

zich meteen. Het is de bedoeling om alle scholen in de omgeving uit te nodigen om de geschiedenis van 

Barneveld onder de aandacht te brengen. 

 

Onze dagexcursie staat op zaterdag 2 juni 2018. De reis zal waarschijnlijk naar Zaltbommel gaan. U ziet 

de uitnodiging wel verschijnen. 

 

Ad is gebeld door Wouter van Dijk dat er deze week een artikel in de Barneveldse Krant komt waarin Ben 

Velthuis, secretaris van de Welstandscommissie, oproept dat er in Barneveld een beschermd dorpsgezicht 

moet komen. Hoe kunnen we het gemeentebestuur zover krijgen dat er aandacht komt? Door een lijst met 

panden op te stellen, eventueel in samenwerking met Plaatselijk Belang. Het is wel zaak dat het een 

juridische basis heeft, anders kunnen we er geen rechten aan ontlenen. 

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Op het jaarverslag van 2017 zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

Het verslag van de penningmeester wordt uitgereikt. 

 

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 

De heren Oudejans en Janssen zijn op bezoek geweest bij Evelien en hebben alles nagekeken. Alle 

bonnetjes zijn erbij gehaald en het was allemaal in orde. Evelien doet het nog op de ouderwetse manier en 

het klopt op de penning. Mocht er een computercrash komen, heeft onze vereniging daar geen last van. 

Zij verlenen de penningmeester décharge voor het gevoerde beleid. 

 

BENOEMING NIEUW LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 

De heer Janssen kan nog een jaar zitting nemen, maar de termijn van de heer Oudejans is voorbij. 

We moeten een nieuw lid voor de commissie benoemen. De heer Lugt meldt zich aan. 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Er zijn geen aftredende bestuursleden dit jaar. 

 

MEDEDELINGEN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGER IN DE MONUMENTENCOMMISSIE 

De commissie, bestaande uit de heer V.d. Bergh (namens Gelders Genootschap), mevrouw Gut 

(onafhankelijk lid), mevrouw Overbeek (namens de gemeente) en Michiel Hoenderdaal (namens Oud 

Barneveld) is afgelopen jaar 9 keer bij elkaar geweest.  

Op 21 november 2017 is er een bijeenkomst geweest met monumentenbezitters in onze gemeente. Er 

waren 85 aanwezigen, met diverse sprekers: o.a. Gelders Genootschap, Monumentenwacht (met een 

verloting voor het renoveren van het pand), Restauratiefonds (over subsidies)  en de bewoners van 

Spoorstraat 1, die een verhaal hebben verteld over hun ervaringen met de verbouwing. De 

Westerveldstichting heeft loting gewonnen. De bijeenkomst, die afgekeken is van de gemeente Heerde,  

was een groot succes en zal waarschijnlijk om het jaar gehouden worden. 

 

Wat betreft een aanvragen voor monumenten kwamen de volgende objecten aan de orde: 



 

 

- Garderen, Smidstraat. Daar wil men tussen de winkels wooneenheden bouwen. Men heeft gevraagd 

om goed historisch onderzoek 

- Postweg 77 De Glind, moet opgeknapt worden. Er komt onderzoek naar beglazing en isolatie. 

- Ook in De Glind, 3 gezinswoningen. Is wat anders ingericht en goedgekeurd. 

- Walhuisweg 29. Aantal schuren ingestort. Men wilde dit herstellen, maar ook zonnepanelen 

plaatsen. Daar moeten regels voor aangepast worden.  

- Amersfoortsestraat nr. 15, oude huis van Ton Lokker. Nieuwe bewoners waren ook op de 

monumentenbijeenkomst. Monumentenwacht heeft rapport opgesteld. Er was erg veel 

achterstallig onderhoud. Mensen hebben professioneel bureau in de arm genomen en gaan alles 

opknappen. 

- La Gallina. Restaurant Het Schaap grote problemen met dit plan wat zo overheersend is. De 

commissie heeft besloten om de omgevingsfactor zwaarder te laten meewerken. Helaas is huidige 

pand geen monument. Dat kan achteraf niet meer aangevraagd worden. Ad vertelt dat het 

destijds wel in de commissie is geweest, maar daar is toen tegengestemd. De heer De Ruiter heeft 

nieuwe plannen. We zijn het er unaniem over eens dat het er zo niet moet komen. 

- Wilhelminastraat 38 is klaar. Is helemaal gerestaureerd. Aan de achterkant een modern stuk 

aangebouwd. Commissie is uitgenodigd om te komen kijken. 

- Rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan. De vraag is in hoeverre dit inbreuk heeft op het 

erfgoed van het bos. Met de snelfietsweg is men nog bezig, maar dat wordt wel goedgekeurd. Bij 

het verleggen van de sloot zullen ook bomen weggehaald moeten worden. 

- Hoeve Oud Millingen, Apeldoornseweg 78-80. De eigenaren willen er een partycentrum van maken. 

Dit wordt mooi verbouwd en er komt ook een fietsenpleisterplaats. 

- Extra klaslokaal Anthoniusschool. Het oorspronkelijke idee van een lokaal aan de straat 

overheerst te veel. Er is geadviseerd een nieuwe plek te zoeken. 

-  

MEDEDELINGEN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGER IN DE STRAATNAMENCOMMISSIE 

Ad zit in de straatnamencommissie. Het doel van deze commissie is om namen te geven aan nieuwe straten. 

Bv rondweg Voorthuizen. In deze commissie zitten ook Bertil Rebel, Mevrouw Rozendaal en andere 

deskundigen die  niet in Barneveld wonen. Buitenste ring in Voorthuizen gaat Voortse Ring heten (in 

overleg met Plaatselijk Belang). Poortje Noord gaat Heuvelrand heten. 

De nieuwe woonwijk Wikselaarse Eng krijgt namen in Neo Tudorstijl. Bijvoorbeeld Erasmusstrat, Da 

Vincistraat, Spinozastraat, Aristotelesstraat. Bij Lunterseweg en Eilanden Oost is voorgesteld om verder 

aan te sluiten met namen van Indonesische eilanden. Kootwijkerbroek krijgt een nieuwe wijk, Oostbroek. 

Daar zijn nog geen namen bekend. 

 

RONDVRAAG 

Christiaan Plug meldt dat hij het leuk vond dat er foto’s in ons blad stonden en dat de leden namen konden 

doorgeven. De foto heeft vroeger ook in de Jan Luytjes-serie in de krant gestaan. Is het een idee om het 

groter op te zetten en weer in de Barneveldse Krant te plaatsen? Ad denkt dat dat niet zo’n goed idee is. 

Ad meldt nog dat hij het laatste boekje zeer geslaagd vond. Hij is, naar aanleiding van de geplaatste 

schoolfoto, nog gebeld door de dochter van Van Raaij, directeur van de ULO. Er zijn meer leuke reacties 

binnengekomen. Dit is een leuke rubriek, die willen we graag bij Oud Barneveld houden. Net als de rubriek 

over de begraafplaatsen. Deze vaste rubrieken horen bij ons blad. 

 

Chiel van Huizen zat in de technisch afdeling van de monumentencommissie. Zijn opvolger heeft maar een 

derde van zijn uren in deze commissie gekregen. De vraag is of we subsidie kwijt raken, als het niet 

besteed wordt. Michiel legt uit dat men altijd subsidie kan aanvragen. Elke eigenaar wordt op deze 

mogelijkheid gewezen, er zit genoeg in de pot. Alleen is het bedrag maar een klein percentage van de 

verbouwingskosten.   



 

Michiel vraagt zich nog af of de herbouw van het oude station niet alsnog haalbaar is? Een ander idee: 

achter de kerk was een waaggebouw, maar ook een botermarkt, met een gietijzeren overkapping. Zouden 

we als Oud Barneveld daar iets aan kunnen doen? We hebben te maken met een Rijksmonument, maar Ad 

gaat zich sterk maken. 

Gert Broekhuis vertelt dat hij weet dat die spanten van de botermarkt ergens opgeslagen liggen. Het is 

het proberen waard, omdat de huidige monumentencommissie soepeler wordt. 

 

Er is nog een aanbod van oude foto’s. 

 

SLUITING 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de belangstelling en het meedenken.  

Hij wil graag nog alle vrijwilligers, die wat betekend hebben voor de vereniging, bedanken. Zonder hun 

inzet, lukt het niet. 

Tenslotte werd de vergadering gesloten. 

 

 

Lidy van Amerongen, secretaris 


