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pp In zorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen vond dinsdagavond een oefening plaatst van de brandweer en de bedrijfshulpverlening.

Bewoners Nieuw Avondrust doen mee aan oefening
VOORTHUIZEN
In zorgcentrum
Nieuw Avondrust in Voorthuizen is
dinsdagavond een ,,realistische oefening’’ gehouden door de bedrijfshulpverlening (BHV) en de
brandweer.

Een aantal bewoners werkte daaraan mee,. Deze ouderen moesten
hun appartementen verlaten.
Het is even na half acht als plot-

seling het brandalarm afgaat. De
twaalf BHV’ers die deze avond
dienst hadden, verzamelden zich bij
de hoofdingang van Nieuw Avondrust aan de Van den Berglaan.
Al snel was duidelijk dat in de twee
technische ruimten op het dak,
waar onder meer het ketelhuis zit,
brand was uitgebroken. Op dat moment was ook de brandweer van
Voorthuizen al door het automati-

sche meldsysteem gewaarschuwd.
Op de derde etage troffen de hulpverleners enkele bewoners aan die
door het tumult in shock waren geraakt. Een bewoonster die via de
trap wilde vluchten, kwam ten val en
had een been gebroken. Omdat de
rook zich over de etage verspreidde,
werden uit voorzorg de bewoners
van de appartementen geëvacueerd.
De brandweer, die de vlammen snel

onder controle had, trof op het dak
twee personen met brandwonden.
Zij hadden, zo bleek later, de brand
aangestoken. Het tweetal werd met
een hoogwerker van het dak gehaald.
De oefening is volgens coördinator
Rob Somford van Nieuw Avondrust
goed verlopen. ,,Natuurlijk zijn er
altijd verbeterpunten, maar daar is
deze oefening ook voor opgezet.”

‘Houd markt zoals hij nu is’
Kooplieden
verzamelen 1500
handtekeningen
Hans-Lukas Zuurman
BARNEVELD/VOORTHUIZEN
‘Houd
alles zoals het nu is, verplaats geen
warenmarkten en er is geen behoefte aan een extra marktdag’.

Dat is vrij vertaald de boodschap
die de kooplui van de Barneveldse en Voorthuizense warenmarkt
deze week hebben meegegeven aan
wethouder Eppie Fokkema. Ze boden de wethouder maandag 1.500
handtekeningen om hun stelling te
onderbouwen. ,,We hebben die in
twee ochtenden, in Voorthuizen en
Barneveld, verzameld onder onze
klanten’’, vertelt Bert den Hartog
namens de marktkooplieden. ,,Als

we nog intensiever hadden geïnventariseerd was het vast een veelvoud
geweest’’, verwacht hij.
De handtekeningen van mensen
die een extra dag of verplaatsing
van locatie wél zien zitten, zijn niet
aangeboden. Hoeveel waren dat
er? ,,Geen idee, we hebben het niet
precies bijgehouden. Maar ik kan in
elk geval zeggen dat het er bijzonder
weinig waren. Natuurlijk heb je altijd wel mensen die graag zien dat
je zeven dagen per week aanwezig
bent. Dat is ook zo als je de vraag
stelt of er een MediaMarkt of Albert
Heijn XL moet komen, daar is iedereen al gauw voor. Maar dit waren
ónze klanten. Zo denken zij erover.’’
Aanleiding voor de handtekeningenactie is een eerder dit jaar in
de Barneveldse politiek ontstane
discussie over de warenmarkt. Een
meerderheid stemde in met een
motie van de VVD een onderzoek
te laten verrichten naar het ver-

pp De handtekeningen worden

aangeboden aan wethouder Fokkema.

plaatsen van de wekelijkse warenmarkt in Barneveld van donderdag
naar zaterdag. Ook wordt daarin,
op voorstel van de SGP, gekeken of

het haalbaar is om wellicht op beide dagen markt te houden. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog
niet bekend en worden later dit jaar
verwacht.
Ook de Barneveldse Middenstands
Vereniging stelde de huidige marktlocatie van het Gowthorpeplein al
eens ter discussie.
Volgens centrummanager Karelien
Druijff klinkt er een roep onder ondernemers dat de markt zou moeten
terugkeren naar de Kapteijnstraat,
zodat er meer parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor centrumbezoeker. Er zou een onderzoek
volgen, maar dat is tot nader order
uitgesteld, meldde Druijff later.
Wanneer het weer op de agenda
komt, is niet bekend.
Volgens Den Hartog reageerde wethouder Fokkema ,,zeer positief’’ op
het signaal dat de marktkooplieden
afgeven. ,,Dat is absoluut duidelijk
geweest voor hem.’’

Inhaalmanoeuvre
leidt tot botsing
op Rijksweg

Raad van State
akkoord met
reparatieplan Midden
Nederland Hallen
BARNEVELD/DEN HAAG De Raad
van State heeft woensdag
definitief ingestemd met het
bestemmingsplan voor de bouw
van de Midden Nederland Hallen
aan de Thorbeckelaan. De
gemeente Barneveld kreeg in mei
van dit jaar nog de opdracht om
het plan nog iets aan te scherpen,
zodat ook evenementen buiten de
bebouwing worden toegestaan.
Dat heeft de gemeente nu
geregeld, zo stelt de Raad van
State vast.
Eind juli was al duidelijk dat het
goed zou komen met het plan,
toen initiatiefnemer Timo Kruf en
de gemeente Barneveld een deal
sloten over een gerezen conflict
over het maximaal toe te laten
aantal bezoekers. Intussen stelde
de Raad van State vast dat er in
het bestemmingsplan duidelijker
moest worden beschreven hoe het
zit met de bestemming van de
buitenruimtes. Dat is nu gebeurd.
Volgens gemeentewoordvoerder
Bertil Rebel betreft deze uitspraak
vooral een afhandeling van ,,een
administratieve procedure’’ en
heeft die het onherroepelijk
verklaren van het bestemmingsplan nooit bedreigd.

Hospice Barneveld
houdt open huis

William Harthoorn

VOORTHUIZEN Twee auto’s zijn
woensdagmorgen rond 08.00 uur op
elkaar gebotst op de Rijksweg
tussen Voorthuizen en Terschuur.
Eén automobilist naderde vanaf de
rotonde bij restaurant Het Ei.
Volgens een ooggetuige wilde deze
een voor hem rechtsafslaande auto
passeren. Daarbij kwam hij op de
andere rijbaan terecht, waar juist
een automobilist vanuit de richting
Voorthuizen naderde. Een botsing
was het gevolg. Brandweer en
ambulance kwam ter plaatse. Eén
automobilist kon zelf nog uitstappen, terwijl de ander met inzet van
hulpverleners uit het voertuig werd
gehaald. Over de ernst van verwondingen is nog niets bekend.

BARNEVELD Het Gemeentearchief
Barneveld staat in de maand
oktober in het teken van de
landelijke Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar ‘Tussen
Droom en Daad’. De gehele maand
is er een foto-expositie in de hal
van het gemeentehuis, met
historische kaarten uit de Atlas
Thierens. Dit is een uitgebreide
verzameling prentbriefkaarten die
in het bezit is van het gemeentearchief.
De Barneveldse Geschiedenisquiz
is daarnaast een vast onderdeel
van de Maand van de Geschiedenis. Teams van drie personen gaan
met elkaar de strijd aan om de titel
‘Grootste geschiedeniskenner
2015’.
De quiz wordt gehouden op
donderdag 15 oktober in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Om 19.30 uur starten medewerkers van het gemeentearchief met
de vragen, die zij zelf hebben
bedacht. Aan de hand van dertig
meerkeuzevragen kunnen
deelnemers hun kennis van de
geschiedenis van Barneveld (en
daarbuiten) testen. De vragen
hebben deels te maken met het
landelijke thema.
Aanmelden voor de geschiedenisquiz kan vóór vrijdag 9 oktober via
het e-mailadres gemeentearchief@barneveld.nl. Er is plaats
voor maximaal tien teams.

BARNEVELD Hospice Barneveld
houdt open huis op zaterdag 10
oktober, de Internationale Dag van
de Palliatieve Zorg. Welzijn
Barneveld werkt hieraan mee.
,,Het thema van dit jaar, ‘Mijn
leven dat jij niet kent’, richt zich op
het welzijn van de mens die
ongeneeslijk ziek is.
Belangstellenden zijn welkom van
10.30 tot 13.30 uur aan de
Kweekweg 5. Zij kunnen dan ook
informatie krijgen over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

