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ook kans op regen.
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Paartijd edelherten begint dit jaar vroeg
HOGE VELUWE De bronst- of paartijd van de edelherten is weer begonnen, en dat is al vroeg dit jaar. Meestal is het half september 
voordat de herten van zich laten horen met hun kenmerkende roep, het burlen. Natuurlie?enner en fotograaf  Louis Fraanje hoorde 
gisteren op de Hoge Veluwe een mannetjeshert burlen. Hij legde hem meteen vast op de gevoelige plaat. Het hoogtepunt van de 
bronsttijd ligt meestal rond eind september, begin oktober. ,,Hoe kouder de nachten, des te heftiger de bronst´´, aldus Louis Fraanje. 
Meer informatie: www.de-veluwenaar.nl

Gemeente was gewaarschuwd

aan zouden niet de taxibedrijven 
zelf, maar een ‘regiecentrale’ ver-
antwoordelijk zijn voor de planning. 
Deze klus werd aanbesteed en ge-
wonnen door de "rma Transvision 
uit Capelle aan den IJssel.

NIET VERWACHT Juist met die plan-
ning ging het vorige week helemaal 
mis. Kinderen werden te vroeg, 
te laat of soms helemaal niet weg-
gebracht naar of opgehaald van 
school. Vanwege de ontstane puin-
hoop besloten de verantwoordelijke 
wethouders in de regio Foodvalley 
vorige week donderdag om de plan-
ning weg te halen bij de regiecen-
trale. 
De Barneveldse wethouders Didi 
Dorrestijn en Hans van Daalen ga-
ven aan dat zij de chaos niet hadden 
verwacht: ,,We rekenden erop dat 
het vervoer zonder problemen zou 
plaatsvinden, maar helaas verliep 
dat op de eerste schooldag anders”, 
lieten zij vorige week dinsdag in een 
schriftelijke verklaring weten.

En dat terwijl zij verschillende ke-
ren zijn gewaarschuwd. Bijvoor-
beeld door Erica van Everdingen, 
van het Reizigerspanel Valleihop-
per. Zij is daar sinds 1 januari lid 
van, als ervaringsdeskundige in het 
leerlingenvervoer. Van Everdingen 

Loco-burgemeester Aart de Kruijf heeft 
vandaag Tjerk Boorsma (80) en Bep 
Boorsma-Klauï (77) gefeliciteerd met 
hun huwelijksjubileum. p 3

TUIMELAAR

...slapend rijk?...

Beter Bed:

Vijfde editie culinair feest 
Bourgondisch Voorthuizen
Muziekvereniging Crescendo houdt zaterdag 
9 september Bourgondisch Voorthuizen met 
een ǵevarieerd aanbod van culinaire verras-
singen .́ 
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zag de problemen al van verre aan-
komen. 
Volgens haar hoort de planning van 
het leerlingenvervoer bij de ver-
voerder. ,,De zorg is de afgelopen 
jaren overgeheveld van het rijk naar 
de gemeenten, om de zorg dichter 
bij de mensen te brengen. Door de 
planning bij een bedrijf in Capelle 
aan den IJssel neer te leggen, maak 
je de afstand juist weer groter. Ou-
ders zijn gebaat bij zo kort mogelijke 
lijnen, dus met een taxibedrijf uit de 
regio.”

AUTISME EN ADHD Van Everdingen 
constateerde dat de communicatie 
tussen de verschillende partijen 
zeer stroef verliep. ,,Dat was gewoon 
triest. Ouders hadden geen idee wat 
er gebeurde, de chauffeurs waren 
niet goed ingelicht en de Valleihop-
per was zo goed als onbereikbaar. 
Dat was allemaal te ondervangen 
geweest als je directe lijnen met het 
taxibedrijf zou onderhouden”, zegt 
Van Everdingen, moeder van twee 
jongens die zelf gebruikmaken van 
het leerlingenvervoer. ,,Zij zitten 
daar dus niet vanwege een loopneus 
of een gebroken been. De een heeft 
autisme, de ander ADHD. Dat vraagt 
om maatwerk en heel duidelijke af-
spraken. Dat is hier duidelijk niet 
goed gegaan.”

‘Pas op voor 
scheiding 
planning-
taxibedrijven’
Jannes Bijlsma

BARNEVELD Barneveld en de overige 
zeven gemeenten in de regio Food-
valley zijn ruim voor de zomerva-
kantie al gewaarschuwd dat de 
scheiding tussen de taxibedrijven 
en de centrale rittenplanner voor 
grote problemen zouden kunnen 
zorgen met het leerlingenvervoer 
van de Valleihopper. Die doen zich 
hier sinds vorige week inderdaad 
voor.

De gemeenten namen kort gele-
den het vervoer voor mensen voor 
wie het reguliere openbaar vervoer 
geen optie is, over van de provincie 
Gelderland. Daarbij besloten zij de 
planning helemaal anders te orga-
niseren. Om een hogere ‘ef"ciency’ 
bij het taxivervoer te bereiken en 
om de best passende vervoersoplos-
sing voor de klant te vinden, kozen 
de gemeenten voor een organisatie-
model waarin de regie (planning) 
en de uitvoering van het taxivervoer 
uit elkaar werden getrokken. Voort-
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Beter Bed 
optimistisch 
UDEN (ANP) Beter Bed ziet 
de tweede helft van 2017 
met vertrouwen 
tegemoet. Het ziet er 
volgens de beddenverko-
per naar uit dat het 
consumentenvertrouwen 
en de koopbereidheid in 
met name de Benelux op 
een hoog niveau blijven. 
De winstgevendheid zal 
daardoor verder verbete-
ren, verwacht het bedrijf.

p 17   

Japanse minister 
prijst Hitler

TOKIO (ANP) De Japanse 
minister van Financiën 
heeft zijn bewondering 
voor de nazi’s geuit. Hij 
beschreef Adolf Hitler als 
iemand ,,met de juiste 
drijfveren”. Taro Aso 
voegde eraan toe: ,,Hitler, 
die miljoenen mensen 
doodde, deugde niet, 
hoewel zijn motieven 
klopten.” Aso sprak zijn 
woorden ten overstaan 
van leden van zijn 
Liberaal Democratische 
Partij. Aso kreeg flinke 
kritiek te verwerken. Hij 
zou Hitlers motieven voor 
het uitroeien van de 
Joden hebben verdedigd. 
,,Het mag duidelijk zijn 
dat ik Hitler extreem 
negatief beoordeel. Ook 
zijn drijfveren waren 
verkeerd”, reageerde hij.

Vakbond wil 
openbare leven 
België 24 uur 
platleggen

BRUSSEL (ANP) De 
Belgische socialistische 
vakbond ACOD roept op 
tot een 24-uursstaking op 
dinsdag 10 oktober. Die 
moet maandag 9 oktober 
om 22.00 uur ingaan en 
zou in dat geval ook het 
internationale treinver-
keer naar en vanuit 
Nederland kunnen 
treffen. De bond wil in 
het najaar acties voeren 
in de hele openbare 
sector in België als 
protest tegen het 
regeringsbeleid, gevolgd 
door een ‘reactiedag’ op 
10 oktober. Volgens de 
bond is het regeringsbe-
leid gericht op de a\ouw 
van de openbare 
diensten. Bij het spoor 
zou de regering doof zijn 
voor problemen als perso-
neelstekorten en 
toenemende werkdruk 
,,en praat zij uitsluitend 
over minimale dienstver-
lening”, aldus een 
woordvoerder. 

Wijn van 6000 
jaar oud ontdekt

PALERMO (ANP) Onder-
zoekers hebben in een 
grot op Sicilië sporen van 
circa 6000 jaar oude wijn 
ontdekt. Op de bodem 
van terracotta kruiken 
werden wijnsporen 
gevonden. De vondst 
duidt op de oudste wijn 
ter wereld. Wetenschap-
pers trekken de conclusie 
dat wijn destijds al werd 
gemaakt en gedronken in 
deze regio.                        
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‘Leerlingenvervoer niet goed voorbereid’

van ouders die zeggen: ‘Ik kan wel 
janken. Mijn kind zit nu anderhalve 
week thuis en wil graag naar school, 
maar er komt geen chauffeur…’.”

ONNODIG EN NIET EFFICIËNT Het Rei-
zigerspanel stond niet alleen in haar 
zorgen over hoe de planning van het 
taxivervoer zou worden geregeld. 
De organisaties ROCOV Gelderland 
en Koninklijk Nederlands Vervoer 
Taxi attendeerden de betrokken ge-

meentebesturen al begin 2016 op de 
mogelijke gevolgen van de splitsing 
van planning en vervoer. 

VRAAGTEKENS ,,Onnodig en niet ef-
!ciënt”, schrijft secretaris Hubert 
Andela van KNV Taxi in een brief 
aan Foodvalley. ,,Het doen van de 
regie is nu juist de kerncompetentie 
van een taxibedrijf. Door dat weg te 
halen bij een taxibedrijf is dat niet 
langer in staat zijn vervoer optimaal 

in te plannen en te combineren, met 
alle !nanciële gevolgen van dien.”
Andela plaatste tevens vraagtekens 
bij de beoogde ‘ef!ciency-verbete-
ringen’ en kostenbesparingen, die 
het optuigen van een regiecentrale 
moet opleveren. ,,Een taxibedrijf 
wordt gekenmerkt door het doen 
van alle vormen van vervoer in een 
bepaald gebied. En deze wil dat nu 
juist zo slim en ef!ciënt mogelijk 
doen, niet in de laatste plaats gelet 
op de beperkte (teruglopende) bud-
getten die voor het zorgvervoer mo-
menteel beschikbaar zijn.”

SCHEIDING Consumentenorgani-
satie ROCOV Gelderland wees de 
gemeenten meerdere keren op mo-
gelijke problemen bij een scheiding 
tussen planning en vervoer. In een 
brief van januari 2016 aan de regio 
Foodvalley schrijft voorzitter Ben 
Mouw dat hij bang is dat taxibe-
drijven minder waarde hechten aan 
ef!ciënt werken, als zij zelf niet ver-
antwoordelijk zijn voor de planning. 
Mouw adviseerde de gemeenten om 
te zorgen voor een goede afstem-
ming tussen regiecentrale en ver-
voerder en dit goed te monitoren. In 
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Al ver voor de zomer maakte het 
Reizigerspanel zijn zorgen kenbaar 
richting de Regio Foodvalley, zegt 
Van Everdingen. ,,Omdat we geen 
signalen ontvingen dat de Vallei-
hopper daar iets mee deed, maakten 
we onze zorgen ook kenbaar aan 
wethouder Van Daalen. Hij zei toen 
blij te zijn met onze input en hoor-
de ze aan, maar ook via hem is er 
geen vervolg op gekomen. Met als 
gevolg dat het vorige week helemaal 
fout liep met het vervoer. Ik wil niet 
zwartepieten, maar duidelijk is wel 
dat er te weinig met onze suggesties 
is gebeurd.” 

Als ervaringsdeskundige hoop-
te Van Everdingen in het Reizi-
gerspanel iets te kunnen toevoegen 
aan het beleid rond het leerlingen-
vervoer. Dat bleek niet mogelijk, 
vertelt ze. ,,Als ik een beleidsmaker 
wilde spreken over mijn zorgpun-
ten, van de gemeente of van Food-
valley, dan kreeg ik te horen dat 
alles al was vastgelegd. Echt heel 
jammer dat men niet heeft willen 
luisteren naar ouders, de ervarings-
deskundigen. Dat had heel wat el-
lende voorkomen.”

IK KAN WEL JANKEN Het lid van het 
Reizigerspanel Valleihopper had 
geluk dat het schooljaar van haar 
zonen pas afgelopen maandag be-
gon. Zij kon zo anticiperen op de 
chaos die zich vorige week voor-
deed. ,,Mijn contacten liepen niet 
met de Valleihopper, maar direct via 
taxibedrijf Noot uit Ede. Hierdoor is 
het vervoer voor mijn zonen geluk-
kig gladjes verlopen. Maar het doet 
mij pijn dat ik ook verhalen hoor 

 p Het Edese taxibedrijf Noot neemt tijdelijk de planning over van de firma Transvision uit Capelle aan den IJssel.

LOKAAL NIEUWS

‘Feestelijke 
nazomerbraderie’  
bij Norschoten

BARNEVELD Verpleeghuis 
Norschoten in Barneveld, locatie 
Kweekweg, houdt vrijdag 8 
september een ,,feestelijke 
nazomerbraderie’’.

,,Het terrein rondom het gebouw 
is dan gevuld met kraampjes van 
de woningen, verkoop van lekkere 
snacks en drankjes, een kleedjes-
markt, livemuziek en nog veel 
meer. 
De opbrengst van de braderie 
komt direct ten goede aan 
activiteiten voor bewoners van 
locatie Kweekweg Norschoten’’, 
meldt de organisatie. 
De braderie duurt van 15.00 tot 
19.30 uur. 
Kinderen jonger dan 15 jaar die 
willen deelnemen aan de kleedjes-
markt, kunnen zich opgeven bij de 
gastvrouw, te bereiken via het 
volende emailadres: gastvrouw-
kweekweg@norschoten.nl).

Echtpaar Boorsma-
Klauï zestig jaar 
getrouwd
BARNEVELD  Loco-burgemeester 
Aart de Kruijf heeft vandaag het 
echtpaar Tjerk Boorsma (80) en Bep 
Boorsma-Klauï (77) gefeliciteerd 
met hun zestigjarige huwelijk. Tjerk 
Boorsma was timmerman, voordat 
hij leraar werd aan een timmer-
mansschool in Oosterbeek, waarop 
ook een aantal kleinkinderen 
hebben gezeten of nog altijd zitten. 
Zijn vrouw Bep is altijd huisvrouw 
geweest. Het echtpaar woonde in 
Ede, totdat het naar Elim aan de 
Vliegersvelderlaan in Barneveld 
verhuisde. Zij zijn lid van de 
Gereformeerde Gemeente in De 
Valk-Wekerom. Tjerk en Bep kregen 
zeven kinderen , dertig kleinkinde-
ren en 26 achterkleinkinderen. 
Afgelopen zaterdag ontvingen ze al 
een felicitatiebrief van de koning.
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april 2016 herhaalde hij dit advies 
schriftelijk.

SYMPOSIUM De gemeente Barne-
veld en de andere Foodvalley-ge-
meenten hebben verzuimd lering 
te trekken uit de problemen bij an-
dere gemeenten, aldus Mouw. ,,In 
Arnhem en Nijmegen ging het vorig 
jaar al ernstig mis, met de regiecen-
trale van de organisatie Avan”, zegt 
de ROCOV-voorzitter nu. ,,Voor ons 
waren die problemen aanleiding om 
in november een symposium te or-
ganiseren over dit onderwerp. He-
laas moeten we constateren dat er te 
weinig is geleerd van ervaringen el-
ders. We hebben hier nadrukkelijk 
voor gewaarschuwd.” 

De problemen van vorige week 
in Barneveld en omgeving noemt 
Mouw ,,een trieste gang van zaken, 
voor ouders en kinderen.” Volgens 
hem had het werken met een regie-
centrale op zichzelf best goed kun-
nen werken. ,,Maar alleen bij een 
goede voorbereiding. Daar heeft het 
op alle fronten aan ontbroken.”
Dat de gemeenten de planning van 
de ritten vorige week donderdag 
weghaalden bij Transvision en bij 
taxibedrijf Noot neerlegden, ziet 
Mouw als een goede zet. ,,Dit kon-
den ze niet op hun beloop laten.” Het 
gaat om een tijdelijke maatregel. Op 
termijn moet Transvision de plan-
ning weer gaan overnemen en in de 
tussentijd werkt de Foodvalley ‘aan 
een stabiele en betrouwbare situ-
atie tussen de vervoerder(s) en de 
regiecentrale van de Valleihopper, 
zo lieten de gemeenten vorige week 
weten.

KORTE LIJNTJES Van Everdingen 
hoopt echter dat Noot de planning 
behoudt. ,,Dat taxibedrijf onder-
houdt korte lijntjes met de ouders. 
Geef de regie alsjeblieft niet terug 
aan Transvision! Ik ben daar echt 
heel bang voor.” Mouw denkt ech-
ter dat de gemeenten niet onder 
hun contract met Transvision uit 
kunnen. ,,Allicht zullen ze de extra 
gemaakte kosten willen verhalen bij 
Transvision. Maar het contract he-
lemaal beëindigen en het juridische 
gevecht - dat daar ongetwijfeld mee 
gepaard zou gaan - ziet niemand zit-
ten. De provincie Gelderland heeft 
een dergelijke zaak ook al eens bij 
de hand gehad. Dat werd een einde-
loze missie.”
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Gemeente Barneveld: Conclusie te vroeg

Volgens de gemeente Barneveld is 
het te vroeg om te concluderen dat 
de problemen met het taxivervoer 
terug te voeren zijn op de gebrek-
kige planning van de regiecentrale. 

,,Wat de problemen wel heeft ver-
oorzaakt, zal moeten blijken uit 
een evaluatie”, aldus zegsman Ber-
til Rebel. ,,Die moet over niet al te 
lange tijd van start gaan, maar pas 
nadat we zekerheid hebben dat de 

ritten nu wel op een goede manier 
worden uitgevoerd.”
De gemeente wil graag met con-
sumentenorganisatie ROCOV Gel-
derland en het Reizigerspanel in 
gesprek om mee te denken over het 
vervolgtraject. 

INPUT OUDERS ,,We vinden het be-
langrijk om de input van ouders 
en andere betrokkenen hierbij te 
betrekken. Als wij zicht hebben op 

het evaluatietraject en de momen-
ten waarop wij hierover spreken, 
kunnen zij een uitnodiging ver-
wachten.”
Volgens Rebel hebben de wethou-
ders Van Daalen en Dorrestijn de 
informatie van Erica van Everdin-
gen, namens het Reizigerspanel 
Valleihopper, ,,zeer op prijs ge-
steld. Het is per omgaande doorge-
geven aan de projectgroep die de 
overgang voorbereidde.”


