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Geachte mevrouw Pluimers, 
 
 
Op 19 en 23 augustus 2021 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van 
artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het wijk-
feest in Oldenbarneveld. Graag reageren wij op uw vragen samengevat als volgt:  
 
Ons college heeft vanaf de start in 2018 ingezet op de veranderende rol van de ge-
meente. We willen als gemeente dienstverlenend en gastvrij zijn in ons contact met in-
woners. Daar zijn veel stappen voor gezet. Zowel in beleidsrichtlijnen als in de daad-
werkelijke praktijk. Eén voorbeeld is het begin dit jaar tot stand gekomen samenwer-
kingsconvenant 'Samen voor Oldenbarneveld', waarin we samen met onder andere 
Welzijn Barneveld en het Wijkplatform participeren. 
 
Ondanks dit nieuw uitgezette beleid kunnen er dingen verkeerd gaan. Terugblikkend 
concluderen we dat we in dit proces anders hadden moeten handelen. Dat betreuren 
we en we zijn daarom als college zo snel mogelijk in gesprek gegaan met het Wijkplat-
form.  
 
In een gesprek met burgemeester Luteijn en wethouder van Daalen en de voorzitter 
van het wijkplatform op 30 augustus jl. hebben we uitvoerig van gedachten gewisseld. 
Met name de verwachtingen over elkaars handelingen heeft in dit proces tot miscom-
municatie geleid. Daarom zullen wij dit hele proces ook intern tegen het licht houden en 
de verbeterpunten oppakken. Wij zijn hier als college verantwoordelijk voor en dat er-
varen we ook zo.  
  
We zullen daarom komende maand alle organisatoren van evenementen in onze ge-
meente uitnodigen voor een bijeenkomst, waarin we met hen in gesprek willen gaan 
over datgene, wat zij van de gemeente verwachten na de aanvraag van hun evene-
ment en ook kunnen toelichten, welke stappen en beslissingen wij moeten nemen voor 
het verlenen van een vergunning. Ook zullen we de persoonlijke contacten met de or-
ganisatoren van evenementen samen met hen herijken en staan daarbij open voor 
door hen aangereikte verbeterpunten. We willen, zoals u aangeeft, een open en servi-
cegerichte organisatie zijn en blijven, ook bij het verlenen van evenementenvergunnin-
gen.   

Het Wijkplatform heeft ondertussen een nieuw plan ingediend, waarover inmiddels ook 
al met de afdeling vergunningen is gesproken. Dit heeft geresulteerd in een zeer kans-
rijke aanvraag, die echter pas echt van een vergunning kan worden voorzien na de vol-
gende persconferentie van de landelijke overheid. Wanneer er geen verzwarende om-
standigheden komen, is de situatie volgens onze vergunningenadviseur, dat er op 2 
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oktober alsnog een aangepast wijkfeest gehouden zal kunnen worden. Daarbij zullen 
we vanuit het college ook graag aanwezig zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
W. Wieringa J. J. Luteijn 
secretaris burgemeester  
 
 


