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Beekzone Veller 11,

Sinds 29 november 2011 bent u met de gemeente Barneveld en ingenieursbureau
DHV in gesprek in het kader van het ontwerptraject dat moet leiden tot de inrichting van
de beekzone in Veller 11 in Barneveld. Op de bijeenkomst van 29 november 2011 is van
uw kant gevraagd om een kant- en klaar ontwerp voor de beekzone in tegenstelling tot
de voorgestelde interactieve werkwijze.
In uw reacties tijdens het vervolggesprek van 18 januari 2012 heeft u in aanvulling op
het eerdere verzoek om een uitgewerkt ontwerp gevraagd om de daadwerkelijke inrichting van de zuidzijde van de beekzone, het deel vanaf de ontsluitingsweg naar de Barneveldse beek, eerder aan te leggen dan de gemeente van plan was. En wel gelijktijdig
met het bouwrijp maken van de eerste woningbouwclusters.

M. de Lange-Zoetebier
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resultaat klankbordgroep
inrichting Beekzone
Veller 11

Op 8 februari 2012 heeft onder leiding van de wethouders A. Troost en A. de Kruijf een
derde bijeenkomst plaatsgevonden met het doel om te komen tot een inrichtingsplan
voor de Beekzone Veller 11. Op uw verzoek is door ingenieursbureau DHV tijdens deze
bijeenkomst een schetsontwerp van het zuidelijk deel van de beekzone van Veller 11
gepresenteerd. U heeft plenair aangegeven in te stemmen met het gepresenteerde
schetsontwerp. Aansluitend heeft u collectief met de aanwezige wethouders Troost en
De Kruijf een afspraak gemaakt over de inrichting van de beekzone en de voorwaarden
die daaraan zijn verbonden.
In navolging van de mondelinge afspraak die u met de wethouders Troost en De Kruijf
op 8 februari 2012 bent overeengekomen hebben wij het volgende besloten:
De aanleg van het zuidelijke deel van de Beekzone, gelegen ten zuiden van de ontsluitingsweg en ten noorden van de Barneveldse Beek, zal gelijktijdig plaatsvinden met het
bouwrijp maken van de 1e fase uitvoering van Veller 11 (clusters E, F en G), mits tegen
het vastgestelde bestemmingsplan Veller 11 geen enkel beroep is of wordt ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) en/of een verzoek om
voorlopige voorziening is of wordt ingediend bij de voorzitter van de ABRS. De beroepstermijn loopt vanaf 6 januari 2012 tot en met 16 februari 2012. Dit betekent dat
eventueel ingediende beroepen of verzoeken om voorlopige voorziening uiterlijk 29
februari 2012 schriftelijk ingetrokken dienen te zijn.
Tevens hebben wij besloten dat het schetsontwerp dat op 8 februari 2012 aan de
klankbordgroep Veller 11 Beekzone is getoond, geldt als uitgangspunt voor de realisatie
van de beekzone Veller 11.
Het betreffende schetsontwerp bestaat uit: de powerpointpresentatie (Klankbordgroep
8 februari 2012, Presentatie schetsontwerp beekzone Veller 11, februari 2012), de poster 'inrichtingsplan beekzone Barneveldse Beek bij Veller 11, voorlopig ontwerp, februari
2012' en de poster waarop 'Waterberging', 'Geluid, Licht en Zicht', 'Ecologie' en 'Toegankelijkheid en kleinschalige recreatie' zijn weergegeven.

De hiervoor genoemde producten die samen het schetsontwerp
bij deze brief gevoegd.

vormen zijn als bijlage

Wij vertrouwen erop de gemaakte afspraken middels deze brief in voldoende mate te
hebben bevestigd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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Uw positieve reaclie op hel schelsontwerp, zoals gepresenteerd tijdens de klankbordgroepvergadering op 8 februari 2012, stellen wij allereerst zeer op prijs.
Namens alle omwonenden Veller I1 vraagt u om meer zekerheid omtrent de uitvoering
van het plan overeenkomstig het schetsontwerp zoals omschreven in onze brief van 10
februari 2012 met kenmerk 516 918. Wethouder A. Troost heeft op 15 februari 2012
telefonisch contact gehad met de heer Hempenius over uw gezamenlijke vraag om
meer zekerheid omtrent de uitvoering. U geeft aan dat in onze brief het woord 'uitgangspunt' is vermeld. Deze bewoording geeft volgens u nog te veel ruimte voor afwijking.
Wat wij bedoeld hebben aan te geven, is dat de inrichting van (het zuidelijk deel van)
de Beekzone 'wordt uitgevoerd'
overeenkomstig het schetsontwerp onder de voorwaarden zoals gesteld in onze brief aan de leden van de klankbordgroep inrichting
beekzone Veller 11 d.d. 10 februari 2012 met als kenmerk 516 918. U dient derhalve
deze tekst in de plaats te stellen van de bewoording 'uitgangspunt' in de voorgenoemde brief.
Wij verlrouwen u hiermede de gevraagde zekerheid te hebben gegeven.

Onderwerp:
Realisatie inrichting Beekzone Veller 11

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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