
                  13-12-2015, Kootwijkerbroek 

Graag wil ik bij deze reageren op het artikel ‘Moeder Aarde’ van burgemeester Asje van Dijk in de 

Barneveldse krant van   11-12-2015. 

U verwijst naar de klimaattop die afgelopen week in Parijs gehouden is. En u stelt de vraag: “Want 

waarom zou je niet heel dicht bij huis beginnen met het bewustzijn te vergroten over het 

rentmeesterschap?” Inderdaad is het als gemeente goed om dichtbij huis te beginnen om een betere 

wereld te maken voor mens en dier. Maar wat zien wij in de praktijk gebeuren in de Gemeente 

Barneveld? Zien we niet voor ogen dat de economie belangrijker is dan de natuur? Gezien het aantal 

megastallen wat er gebouwd is en nog gebouwd wordt, het aantal nieuwbouw wijken en de industrie 

vergroting, kun je je afvragen wie hier beter van wordt. De natuur of de economie? Zie onze website: 

http://www.parelsvandeveluwe.nl/  

U zegt verder dat we grote problemen weer moeten afpellen en tot een oplossing brengen. Waarom 

wordt er dan niet naar een menselijke oplossing gestreefd in het conflict die wij ervaren met de 

Gemeente Barneveld? Waarom komen de burgemeester en wethouders niet eens kijken bij ons aan 

de Harskamperweg 5 te Kootwijkerbroek? Waarom wordt er gelijk met allerlei dwangsommen 

gedreigd voordat er een keer een gesprek of bezoek heeft plaats gevonden? Waarom kan de 

Gemeente Barneveld niet instemmen met kunstzinnige creaties van kunstenaars, ook al zouden deze 

volgens de gemeente illegaal zijn? U haalt de woorden aan van Rene Gudde: “Het is veel moeilijker 

om met iets in te stemmen dan om iets af te keuren.” Iets afkeuren is inderdaad heel simpel en het 

blijkt wel dat de Gemeente tot nu toe de simpele weg verkiest en niet de moeite neemt om de 

moeilijke weg te betreden. 

Bij deze nodigen wij de burgemeester, wethouders en raadsleden uit om eens de Pentahof te komen 

bezoeken en een rondleiding te krijgen zodat wij uitleg kunnen geven over de achtergronden van de 

Pentahof. Achtergronden die gebaseerd zijn op het oude Barneveldse wapen, geometrie en Bijbelse 

gronden.     

Met vriendelijke groet, 

PF v.d Meer jr. 

Harskamperweg 5 

3774JN Kootwijkerbroek 

 

  


