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Werk voor mensen met een arbeidsbeperking; 
denk en praat mee!
Biedt uw organisatie werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking? Heeft  
u zelf een beperking en wilt u meedenken over wat uw doelgroep nodig heeft bij  
werk? De gemeente Barneveld moet nieuwe contracten afsluiten met ondernemers/ 
werkgevers die nu of in de toekomst interesse hebben in het aanbieden van werk 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Uw kennis en ervaring kunnen daarbij 
zeer behulpzaam zijn! Praat dus mee tijdens de ‘marktconsultatie terugvalplekken’ 
op 28 september aanstaande. De bijeenkomst vindt van 16.00 tot 18.00 uur plaats in 
het gemeentehuis of digitaal. Dit is afhankelijk van de coronamaatregelen die dan 
gelden. 

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen mee kunnen 
doen in de samenleving. Dat geldt ook als het gaat om werk. Ook in onze gemeente 
zijn er inwoners die (een) beperking(en) hebben, maar met hulp en ondersteuning prima 
kunnen werken. Meestal wordt dit betaald met een vorm van subsidie voor de werkgever. 
Soms gaat het om werk in een aangepaste werkomgeving met intensieve begeleiding. Dat 
heet ‘beschut’. In beide gevallen is werk het middel om volwaardig mee te doen in onze 
samenleving. 

Nieuwe overeenkomst met aanbieders vanaf juli 2022
De afgelopen jaren kocht de gemeente Barneveld de beschutte werkplekken in bij drie 
lokale bedrijven. Per 1 juli 2022 eindigt het bestaande contract. Er moet dus een nieuwe 
overeenkomst voor de komende jaren komen. De gemeente wil dit contract op inhoud 
en in omvang verbreden. Alle lokale partijen die passende arbeidsplaatsen kunnen en 
willen bieden, kunnen zich aansluiten bij de nieuwe overeenkomst. Ook is het mogelijk om 
tijdens de looptijd van het contract nog aan te sluiten. Het gaat om een contract van zes 
jaar met de mogelijkheid tot twee keer een verlenging van twee jaar.

Kansen, knelpunten en mogelijkheden
Dit is het moment om opnieuw samen na te denken over wat nodig is om de werkplekken 
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de doelgroep. 
Ook is het van belang om van lokale werkgevers te horen wat zij hierin van de gemeente 

nodig hebben. Bent u dus een werkgever? (Ervarings)deskundige op dit gebied? Een 
belangenorganisatie? Meldt u zich dan aan om op 28 september mee te denken over 
kansen, knelpunten, oplossingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze 
doelgroep. Aanmelden kan via het mailadres r.kuik@barneveld.nl. 

 r.kuik@barneveld.nl

Onderzoek naar behoefte 
onderwijsvormen in Barneveld
De komende maanden onderzoekt de gemeente Barneveld de behoefte aan vormen van 
voortgezet onderwijs in Barneveld. Hiermee wordt de voorkeur voor een bepaald type 
onderwijs bedoeld. Bijvoorbeeld openbaar onderwijs, protestants-christelijk onderwijs, 
reformatorisch onderwijs, islamitisch onderwijs en dergelijke.

Dit onderzoek vindt plaats onder ouder(s)/verzorger(s) die één of meerdere kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 12 jaar hebben. Deze week ontvangen zij per post een uitnodiging om mee te 
doen aan dit onderzoek. 

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente om plannen voor de toekomst van het 
onderwijs in Barneveld te maken. 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers die de uitnodigingsbrief ontvangen, 
meedoen aan het onderzoek. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de wensen die 
ouders voor hun schoolgaande kinderen hebben.

Boeken halen bij de bieb voor mensen 
met een laag inkomen
Vanaf 1 september 2021 vergoedt de gemeente Barneveld de kosten van een standaard 
bibliotheekabonnement voor volwassen inwoners met een laag inkomen. Een laag 
inkomen is een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm die hoort bij de leefsituatie van 
die persoon. Een standaard bibliotheekabonnement voor jongeren tot 18 jaar is nog 
steeds gratis. 

Het aanvragen van een standaard 
bibliotheekabonnement voor minima 
kan vanaf 1 september. Aanvragen kan 
alléén bij de gemeente Barneveld via 
www.berekenuwrechtplus.nl of bij de 
Balie Sociale Ondersteuning op het 
gemeentehuis, telefoonnummer 14 0342 of 
e-mail servicepunt@barneveld.nl. 

De gemeente toetst of de aanvrager 
in aanmerking komt voor het 
bibliotheekabonnement. Als dat zo is, krijgt 
de aanvrager een brief thuis. Met deze brief 
kan de aanvrager een gratis standaard 
abonnement ophalen bij de bibliotheek. 

Het standaard abonnement is één jaar 
geldig voor de bibliotheken Barneveld, 
Kootwijkerbroek en Voorthuizen.

Met het standaardabonnement kunt u per 
keer 10 boeken en 10 e-books of luister-
boeken lenen van de bibliotheek. De leentijd 
is 3 weken.  
Kijk op www.bibliotheekbarneveld.nl voor 
meer informatie over diensten, activiteiten, 
leenafspraken en meer.

 berekenuwrechtplus.nl
 servicepunt@barneveld.nl
  14 0342



Waarom (nog beter) isoleren? Het 
Energieloket geeft antwoord.
Een belangrijke, vaak eerste stap bij het verduurzamen van uw woning is isoleren. 
Voorbeelden: aanbrengen van spouwmuurisolatie of plaatsen van hoogrendements 
(HR) glas. Mogelijk is uw woning al goed geïsoleerd. Maar het kan ook zijn dat uw 
woning matige isolatie heeft. Waarom zou u uw woning (nog beter) isoleren? Het 
Energieloket geeft u drie redenen.

1. U bespaart geld
Het aanbrengen van isolatie kost dan wel geld, maar omdat door de isolatie warmte 
wordt binnengehouden (en hitte buitengehouden), daalt uw energieverbruik en dus uw 
energierekening. Interessant, zeker nu de prijs van aardgas stijgt. Op 20 augustus ging 
deze door de grens van €1 per kubieke meter. 

2. Verminderen CO2 uitstoot
Omdat er minder energie (lees: gas) nodig is om uw woning te verwarmen, hoeft er 
minder energie opgewekt te worden. Daardoor komt minder CO2 vrij en dat is positief. 
CO2 is één van de broeikasgassen die zorgen voor versnelde klimaatverandering. 
Deze klimaatverandering heeft nogal vervelende gevolgen, ook voor de mens, dus het 
terugbrengen van CO2-uitstoot is een goede zaak!

3. Aardgasvrij wonen
Elke stap die u neemt op isolatiegebied brengt u dichterbij aardgasvrij wonen. En dat is 
waar de overheid naar streeft: van het aardgas af. De CV-ketel de deur uit, om elektrisch te 
gaan verwarmen met een warmtepomp of door aan te sluiten op een warmtenet.

Het Energieloket van de gemeente Barneveld: voor vragen over verduurzamen van uw 
woning. Bent u benieuwd of u geld kunt besparen door (beter) te isoleren? Of door 
zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Vraagt u zich af welke 
spouwmuurisolatie voor uw woning het beste is? Of wilt u eerst weten of er subsidies of 
leningen zijn? Het Energieloket biedt u graag de helpende hand. Aarzel dus niet, neem een 
kijkje op de site of neem contact op!

 energieloketbarneveld.nl
 energieloket@barneveld.nl
 0342-495450

Kippenbordjes voor Veller 
(aflevering 3)

Door de gemeente Barneveld zijn in Veller 27 straten 
voorzien van een straatnaambordje met een kippen-
naam. In overleg met het wijkplatform Zuid 3 / Veller 
is besloten onder deze bordjes een afbeelding aan te 
brengen van de kip die daar bij hoort. De Barneveldse 
kunstenares Ina Cheddie heeft de afbeeldingen 
ontworpen en op vrijdag 3 september wordt het eerste 
bordje officieel onthuld. 

De Leghorn, Zijdehoender en Hollands Hoen
Veller heeft geen straten maar lanen. Het ligt met 1451 
woningen ingebouwd tussen Leghornlaan, Zijdehoenderlaan, 
Hollands Hoenlaan en de groenstrook die Veller scheidt van 
Zuid III. De laan die Veller in tweeën scheidt heeft als enige 
geen kippennaam: de Vellerselaan.

Themabijeenkomst armoede 
en schulden
Op 8 september is er een raadsinformatiebijeenkomst 
met als thema ‘Armoede en schulden’. Leden van 
de gemeenteraad gaan dan in gesprek met mensen 
die armoede en schulden van dichtbij meemaken, 
bijvoorbeeld in hun werk. Diverse onderwerpen komen 
aan bod. Bent u geïnteresseerd in het thema armoede 
en schulden? Dan kunt u digitaal meekijken! Ook is er 
de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen. De avond 
start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 

De hoofdthema’s van deze avond zijn:
1. Oplossingsgericht werken door de gemeente 
2. Vroegsignalering van schulden en armoede
3. Bereik van doelgroepen
4.  Ondersteuning en behoefte van mensen bij wie armoede 

of schulden spelen 
5. Laaggeletterdheid en armoede

Over deze thema’s wordt een korte presentatie gegeven. Na 
elke presentatie is er zowel voor de raadsleden, als andere 
aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen.

De uitzending van de vergadering is te volgen via 
onderstaande url.

 barneveld.nl/live

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht
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Vragen, tips of opmerkingen?  
Mail ons via info@barneveld.nl  
of bel naar 14 0342.

Direct op de hoogte zijn van al het gemeentenieuws?  
Volg gemeente Barneveld via social media!
 GemeenteBarneveld
 gemeente_barneveld
 @barneveldinfo

Hollands Hoen
Zijdehoender

Leghorn

34
Barneveld 26 AUGUSTUS 20212 GEMEENTENIEUWS 



OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
•  2021W2180 

De Watermolen - gemeentelijk terrein t.h.v. nr. 1, 3772 MK Barneveld: het kappen van 21 
bomen 
Datum indiening: 16-08-2021

•  2021W2196 
Harskamperweg 40, 3774 JP Kootwijkerbroek: gewijzigd uitvoeren vergunning 2019W2081 
Datum indiening: 18-08-2021

•  2021W2203 
Horselerweg 6, 3774 PE Kootwijkerbroek: het uitbreiden van de woning 
Datum indiening: 19-08-2021

•  2021W2212 
Kosterijweg 66, 3774 BJ Kootwijkerbroek: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 
van de woning 
Datum indiening: 19-08-2021

•  2021W2195 
Ferdinand Bolstraat 10, 3781 XA Voorthuizen: het plaatsen van een carport 
Datum indiening: 18-08-2021

•  2021W2181 
Plaggenmeierslaan - openbare ruimte t.h.v. nr. 29, 3781 DM Voorthuizen: het kappen van een 
lijsterbes (Sorbus intermedia) 
Datum indiening: 16-08-2021

•  2021W2175 
Verdilaan 5, 3781 HH Voorthuizen: het kappen van drie eiken en een acacia 
Datum indiening: 15-08-2021

Inzien en reageren
De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving. Belanghebbenden 
kunnen binnen twee weken na de datum van bekendmaking in de Gemeentepagina een 
zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Barneveld. Dit kan mondeling via telefoonnummer 14 0342, schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB  
Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/zienswijze-indienen/.  
Hiervoor is een DigiD of eHerkenning vereist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
•  2021W1743 

Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld: het verbouwen van het pand 
Verzenddatum: 19-08-2021

•  2021W1482 
Barnseweg 69, 3771 RN Barneveld: het uitbreiden van de werktuigenloods en het bouwen 
van een dierenverblijf 

Verzenddatum: 18-08-2021
•  2021W1958 

Graaf van Lyndenlaan 10, 3771 JC Barneveld: het realiseren van een dakopbouw 
Verzenddatum: 19-08-2021

•  2021W1620 
Hoefweg 11, 3772 MH Barneveld: wijzigen veebezetting en installeren van een emissiearm 
huisvestingsysteem 
Verzenddatum: 16-08-2021

•  2021W1921 
Schoonhorsterweg 20  en 13, 3772 TK Barneveld: het kappen van twee kastanjes, een eik en 
een esdoorn 
Verzenddatum: 18-08-2021

•  2021W2063 
Thorbeckelaan 38, 3771 EH Barneveld: het kappen van drie bomen 
Verzenddatum: 19-08-2021

•  2021W1938 
Valkhof ter hoogte van nr. 136, 3772 EH Barneveld: het kappen van een boom 
Verzenddatum: 18-08-2021

•  2021W1451 
Wattstraat 8, 3771 AG Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning 
Verzenddatum: 16-08-2021

•  2021W2102 
Putterweg 48, 3886 PC Garderen: het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning 
Verzenddatum: 19-08-2021

•  2021W1908 
Wencopperweg 106, 3774 RJ Kootwijkerbroek: het kappen van 13 eiken met herplant 
Verzenddatum: 19-08-2021

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
•  2021W0316 

Walhuisweg 3, 3774 TA Kootwijkerbroek: puin breken 
Datum besluit: 16-08-2021

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Datum besluit
•  2021W1864 

Laageinderweg 54, 3774 TD Kootwijkerbroek: het gewijzigd bouwen van de schuur en het 
plaatsen van een carport 
Datum besluit: 16-08-2021

Geaccepteerde meldingen
•  2021M0208 

Hoefweg 11, 3772 MH Barneveld: veranderen van de activiteiten
•  2021M0200 

Norschoterweg 5, 3771 PE Barneveld: veranderen van bedrijf door plaatsing dieselolietank
•  2021M0224 

Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen: veranderen van de activiteiten

Vergunningsvrij
•  2021W2003 

Apeldoornsestraat 29, 3781 BH Voorthuizen: het plaatsen van een carport 
Datum besluit: 16-08-2021

AFSTEKEN VUURWERK
Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft een melding gedaan voor het afsteken van 
consumenten vuurwerk ter gelegenheid van een kinderfeest op 28 augustus 2021 
tussen 22.00 en 23.00 uur op recreatiegebied Zeumeren aan de Stroetweg 7 in 
Voorthuizen.

Actuele bekendmakingen

Actuele bekendmakingen berichten over uw buurt
•  In deze rubriek vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente 

Barneveld.
•  De formele publicatie van verordeningen, beleidsregels, verkeersbesluiten en kennis-

gevingen gebeurt digitaal in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
•  Ook de formele bekendmakingen die te maken hebben met bestemmingsplannen vindt u 

in het digitaal Gemeenteblad  op officiëlebekendmakingen.nl.
•  Op www.barneveld.nl/bekendmakingen vindt u een hyperlink naar de formele 

bekendmakingen van de gemeente Barneveld.
•  Vindt u een besluit om bepaalde redenen onjuist? Bij de formele bekendmaking in het 

digitale Gemeenteblad staat hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan. Of kijk op 
www.barneveld.nl.

•  Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor een e-mail service of de app 
downloaden. U wordt dan automatisch geïnformeerd over de bekendmakingen in uw buurt. 
Op termijn zullen inwoners  met een MijnOverheid account de bekendmakingen rondom 
hun woonadres  automatisch per e-mail ontvangen. Daarover zult u tijdig meer informatie 
ontvangen.
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