
LOKAALBELANG
Omdat het ook anders kan

Het is alweer 6 maanden geleden dat Lokaal Belang met maar liefst 4 zetels in de gemeente -
raad van Barneveld kwam. En wat ik u voor de verkiezingen beloofd heb, probeer ik met 
mijn team iedere dag waar te maken: opkomen voor de belangen van inwoners en onderne-
mers in de gemeente Barneveld. Onze fractie van 4 raadsleden en 2 raadscommissieleden 
zet zich daar iedere dag voor in, met iedereen die ons daarbij ondersteunt. 

ZO HEEFT LOKAAL BELANG DE AFGELOPEN MAANDEN:
• gevraagd om per direct de gevaarlijke situatie op de Kuntzelaan te verbeteren

• duurzaamheidsleningen voor mensen met een smalle beurs mogelijk gemaakt

• behoud van buslijn 102 in Terbroek concreet laten opnemen in de Openbaar Vervoer Visie

•  zich ingezet voor betaalbare en echt duurzame oplossingen voor inwoners na afkoppelen 

aardgas

• de kap van tientallen bomen weten te voorkomen bij de aanleg van de wijk Wikselaarse Eng

•  zeer kritische vragen gesteld over de wijze waarop het college straks mega-windmolens 

 mogelijk wil maken in onze gemeente

• aandacht en actie gevraagd voor de dierenambulance en brandveiligheid in veestallen

Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen waarmee Lokaal Belang 

 volop bezig is. Lokaal Belang is er voor u. De politiek is er voor de burgers, niet omgekeerd. 

Ik hoop dan ook van harte dat u Lokaal Belang weet te vinden wanneer u ons nodig heeft.

WIJ ZIJN ER VOOR U

Mijntje Pluimers

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter Lokaal Belang 



UITNODIGING  |  24 SEPTEMER 2018
GEOTHERMIE IS EEN ALTERNATIEF VOOR MEGA-WINDMOLENS IN ONZE MOOIE GEMEENTE

Lokaal Belang nodigt u van harte uit voor een zeer interessante avond over een vorm van het  

opwekken van energie, namelijk Geothermie. De vanzelfsprekendheid waarmee het nieuwe 

 college van SGP, Pro98, ChristenUnie en CDA onze mooie gemeente vol wil gaan zetten met 8-10 

mega-windmolens, nodigt uit tot een discussie over een alternatief. Zeggen dat iets niet moet kan, 

maar dan moet je ook met alternatieven komen. En dat doen wij. Lokaal Belang heeft eerder al 

een totaalplan gemaakt: een nieuwe Energiemix; zónder windenergie, mét Geothermie en andere 

bronnen van duurzame energie.

 

Wij hebben 3 interessante sprekers. Allereerst komen Johan Herman de Groot, directeur van 

 HermanDeGroot-Larderel Energy en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper, 

spreken over wat Geothermie precies is en de mogelijkheden van Geothermie voor onze ge-

meente. Daarna zal de zeer bekende verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf Louis  Fraanje 

een indrukwekkende presentatie geven over het belang van de prachtige bossen en natuur in 

onze gemeente. Zoals bekend is Louis Fraanje een groot tegenstander van de plaatsing van 

 mega-windmolens in onze bossen. Er is na de presentaties alle ruimte voor het stellen van vragen.

W W W . L O K A A L - B E L A N G . C O M

LOKAALBELANG
Omdat het ook anders kan

Datum 24 september
Locatie Dorpshuis ’t Trefpunt, Voorthuizen
Tijdstip Inloop 19.30 uur  |  Start 20.00 uur
Toegang is gratis, aanmelden van tevoren niet nodig.

U bent van harte welkom!

Johan Herman de Groot                   Guus Cals                             Louis Fraanje


