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Jongeren adviseren over duurzame wijk Holzenbosch
Jongeren van het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld presenteren woensdag hun ideeën
over de duurzame inrichting van de toekomstige wijk “Holzenbosch” in Voorthuizen. Wethouder
P.J.T. (Hans) van Daalen daagde de jongeren eerder uit om te reageren op de plannen en om zelf
ideeën voor een duurzaam Holzenbosch aan te dragen.
De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente groeit
de komende jaren naar – uiteindelijk – zo’n 65.000 inwoners. Eén van de woonwijken die wordt gerealiseerd,
is Holzenbosch aan de zuidzijde van het dorp Voorthuizen met zo’n 325 woningen. In samenwerking met
Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort en Woningstichting Barneveld ontwikkelt de
gemeente Barneveld plannen om Holzenbosch op een duurzame manier te realiseren.
Toekomstideeën voor de eigen omgeving
Leerlingen van het JFC hebben onder andere de toekomstbestendigheid van de wijk onderzocht, de wensen
van toekomstige bewoners, de mobiliteit en de betrokkenheid van bewoners bij het groen in de wijk in kaart
gebracht. Ook de rol van “Het Nieuwe Werken” werd onderzocht. Ze raadpleegden daarvoor verschillende
informatiebronnen, stelden vragen aan experts en schreven daarna hun plannen. De leerlingen presenteren
hun eindresultaten woensdag aan wethouder Hans van Daalen en andere betrokkenen; dat gebeurt tijdens
het eindevenement dat plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis van Barneveld.
IVN en Scholen voor Duurzaamheid
Het onderwijsproject “Duurzame wijk Holzenbosch” maakt deel uit van het IVN-programma “Scholen voor
Duurzaamheid” en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. “Scholen voor Duurzaamheid” is het
educatieve programma voor het voortgezet onderwijs van het IVN. Meer informatie over het project is te
vinden op www.scholenvoorduurzaamheid.nl. Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door
mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Daartoe ontwikkelt en organiseert het IVN educatieve
en communicatieve projecten voor onder andere het onderwijs, de recreatiesector, natuurbeheerders en
Nationale Parken. Meer informatie over het IVN vindt u op www.ivn.nl.
EINDE BERICHT
Noot voor de redactie:
U bent van harte welkom om het eindevenement bij te wonen. Het programma van de bijeenkomst op
woensdag 19 december 2012 in de raadszaal van het gemeentehuis is als volgt:
09.00 uur:
Welkom door Stefanie Janssen
09.05 uur:
Openingswoord door wethouder P.J.T. (Hans) van Daalen
09.15 uur:
Presentatie door leerlingen van het JFC
09.50 uur:
Reactie op de ontwerpen door experts en de wethouder
10.00 uur:
Informatie over de vervolgprocedure
10.15 uur:
Afsluiting met een drankje
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
L.W.H. Rebel, communicatieadviseur, T 0342-495281, M 06-22565914 of E b.rebel@barneveld.nl

