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VOORTHUIZEN - Een oostelij-
ke rondweg om Voorthuizen is 
écht een gepasseerd station. Die 
politieke discussie moeten we 
niet opnieuw van stal halen, met 
gevaar voor nieuwe langdurige 
procedures of misschien wel  
helemaal geen rondweg. Laten 
we in plaats daarvan voortma-
ken met ‘west’. 

Door Wouter van Dijk

Die boodschap gaven de lijst-
trekkers van de zes politieke par-
tijen in koor tijdens het tweede 
verkiezingsdebat van de Barne-
veldse Krant en de gemeente Bar-
neveld donderdagavond in 
dorpshuis ‘t Trefpunt in Voorthui-
zen. De politieke voormannen en 
-vrouwen reageerden hiermee af-
wijzend op de stelling ‘De weste-
lijke omleiding om Voorthuizen 
moet alsnog de prullenbak in’. 
,,Stop met deze politieke discussie 
en laat de shovels hun werk doen”, 
begon lijsttrekker Henk Smit 
(CDA). ,,Het is jammer dat het zo 
gelopen is en dat de provincie uit-
eindelijk koos voor west, terwijl de 
gemeente en het dorp een duidelij-
ke voorkeur uitspraken voor oost, 
maar het is niet anders. We staan 
nu aan de vooravond van aanleg 
van de weg. Gaan we deze discus-
sie toch weer openbreken, dan heb 
je kans op nog weer tien tot vijf-
tien jaar procedureel geharrewar.”

Daarmee gaf hij in grote lijnen 
direct de gevoelens bij de andere 
lijsttrekkers weer. ,,Geen sprake 
van dat ‘west’ alsnog de prullen-
bak in gaat”, reageerde Jan Willem 
van den Born (VVD) fel. ,,Dit is de 
tijd van knopen doorhakken en 
zorgen dat er zo snel mogelijk een 
rondweg is, in het belang van het 
dorpscentrum van Voorthuizen. 
Bewoners trillen ‘s nachts uit hun 

bed door voorbijrijdende vracht-
wagens van Struik, zo weet ik uit 
eigen ervaring. En als het dorp een 
keer een evenement houdt, kan de 
Hoofdstraat niet eens afgesloten 
worden. We gaan voor west en 
blijven voor west.”

,,Laten we nu eieren voor ons 
geld kiezen”, zei Monique Rosber-
gen (Pro’98). ,,Want de kans is ook 
nog aanwezig dat de provincie 
zegt ‘zoek het dan zelf maar lekker 
uit’, dan zijn we nog verder van 
huis.” Daar stak Heimen Schuring 
(ChristenUnie) in zijn betoog op 
in. ,,In deze fase om een oostelijke 
variant vragen, is eigenlijk vragen 
om geen rondweg. En regel dan 
meteen dat trekkers op de rond-
weg mogen en dat het centrum 
van Voorthuizen een 30-kilome-
terzone wordt.” Koos van der Tang 

(SGP): ,,Het geld is nu beschik-
baar voor ‘west’, dus de schop moet 
de grond in. En regeren is vooruit-
zien; wie weet kunnen we in de 
toekomst alsnog ook de oostelijke 
variant aanleggen.”

Judith van den Wildenberg (Bur-
ger Initiatief): ,,Het is jammer, 
want ik had ook liever ‘oost’ ge-
zien, maar we kunnen er niet meer 
omheen. Langer uitstel van de 
westelijke rondweg zou een enor-
me klap op economisch gebied be-
tekenen.” Wel wilde de ‘nieuwko-
mer’ in de politieke arena weten of 
de gemeenteraad in een eerder 
stadium wellicht steken heeft  
laten vallen waardoor het geluid 
‘oost’ wellicht niet goed doordrong 
bij de provincie. Rosbergen rea-
geerde daar direct op: ,,Wat had-
den we dan anders kunnen doen? 

Ik herinner me nog een bijeen-
komst in Edda Huzid destijds, 
waarbij honderd procent van de 
zaal om ‘oost’ riep, maar het werd 
‘west’.” Van den Wildenberg: ,,Wel-
licht hebben we toch niet goed ons 
geluid laten horen toen.”

Een groep bewoners uit Voort-
huizen, verenigd in stichting 
‘Houd Voorthuizen West Groen’ 
gaf eerder in deze krant aan dat 
een studie van bureau Maris uit 
Zeewolde aantoont dat de weste-
lijke omleiding voor problemen 
zorgt op met name de Baron van 
Nagellstraat als grote bottleneck. 
,,Dat is een hypothetische discus-
sie”, zei Smit. ,,Wat mij betreft leg-
gen we ‘west’ aan. Mochten zich 
toch problemen voordoen, dan 
moeten we naar oplossingen zoe-
ken.”

Ruim 250 belangstellenden verzamelden zich donderdagavond in dorpshuis ‘t Trefpunt in Voorthuizen 
tijdens de tweede verkiezingsavond georganiseerd door de Barneveldse Krant en de gemeente Barneveld. 

‘Oost’ is een gepasseerd station
Lijsttrekkers  
in debat  
over rondweg 

Gemeente Ede 
schrapt 100 banen
EDE (ANP) - De gemeente Ede schrapt 
in de komende 4 jaar 100 volledige 
arbeidsplaatsen. Op dit moment telt 
de gemeente 700 voltijdbanen. Ver-
antwoordelijk wethouder Evert van 
Milligen zei donderdag dat de ge-
meente het aantal gedwongen ont-
slagen zoveel mogelijk probeert te 
beperken.
Ede moet 12 miljoen euro bezuinigen 
tot 2017. Het college wil 5 miljoen 
binnenhalen door te snijden in de ei-
gen organisatie. Dat kan volgens Van 
Milligen onder meer door te digitali-
seren en samen te werken met buur-
gemeenten.
De gemeente wil ambtenaren stimu-
leren ander werk te zoeken door cur-
sussen en trainingen aan te bieden. 
Ook mogen oudere ambtenaren die 
dat willen eerder met pensioen.

Beul baalt van baan
COLOMBO (ANP) - De nieuwe beul in 
Sri Lanka is deze week niet op zijn 
werk verschenen omdat hij de galg zo 
afschuwelijk vindt. De directeur van 
het gevangeniswezen van Sri Lanka 
zei donderdag tegen de BBC dat de 
40-jarige werknemer erg schrok van 
de galg en er bang van werd toen hij 
het apparaat voor het eerst zag.
De nieuwe medewerker heeft een 
brief geschreven waarin hij zijn ont-
slag indient. Hij krijgt nog een maand 
bedenktijd, anders wordt een opvol-
ger geworven. De baan lijkt weinig 
inspanning te vergen en is mogelijk 
wat saai want de doodstraf is al sinds 
1976 niet meer uitgevoerd. De twee 
voorgangers van de balende beul zijn 
ook ontslagen, omdat ze niet kwa-
men opdagen. Inmiddels zitten er in 
Sri Lanka 400 mensen in de cel die de 
doodstraf hebben gekregen.
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Barneveldse Krant nl
Eieren uit de automaat in centrum Barneveld

BARNEVELD - Wethouder 
Aart de Kruijf heeft vanmorgen 
een gloednieuwe eierautomaat 
in het centrum van Barneveld in 
gebruik genomen. Het bouw-
werk aan de Kapteijnstraat, een 
speciaal ontwerp met een 
overdekte zuil en een ei als 
‘eyecatcher’ er bovenop, is 
gerealiseerd door Firma Van de 
Vis uit Voorthuizen. De auto-
maat wordt dagelijks gevuld 
met verse eieren. ,,’s Morgens 
gelegd en ‘s middags liggen ze in 
de verkoopautomaat, verser kan 
niet”, aldus Evert-Jan van de Vis, 
die een legkippenbedrijf en een 
eigen eierpakstation aan de 
Lankerenseweg in Voorthuizen 
heeft. Voor hem is de automaat 
een logische stap. ,,We verkopen 
een deel van onze eieren op de 
boerderij, ook via een eierver-
koopautomaat. Mensen komen 
daarvoor speciaal naar ons toe. 
Daarom dachten wij: ‘Waarom 
komen wij niet met onze eieren 
naar de mensen toe’?’”St
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