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Uitnodiging voor Duurzaam Barneveld
17 november
We kunnen allemaal bijdragen aan een duurzaam Barneveld. Energie besparen
of zelf opwekken. Thuis, op het werk, samen of alleen. Ontdek het. Wij maken dat
graag makkelijk. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen en te informeren is er
vanaf 17 november een nieuwe website online: duurzaam.barneveld.nl. Met tips om
te verduurzamen, regelingen en advies. Voor inwoners en bedrijven. Het is ook de
digitale thuisbasis van het Energieloket.
Het opladen van uw telefoon, rijden
met uw auto, het verwarmen van uw
huis: alles kost energie. Daar gebruiken
we nu vooral fossiele brandstoffen
voor. Zoals aardolie en aardgas. Dat
zorgt voor teveel CO2-uitstoot. En dat
veroorzaakt weer klimaatverandering.
Met als gevolg hittestress, droogte
en overstromingen. Daarom willen we
in de toekomst op een duurzamere
manier energie gebruiken. Dat heet
de ‘energietransitie’. Op de nieuwe
website staan verhalen van inwoners,
informatie over biodiversiteit,
circulariteit en over alles over deze
energietransitie.
Uitnodiging Duurzaam Barneveld
Aandacht voor duurzaamheid is
belangrijk. Om deze reden en vanwege
de nieuwe website, zijn inwoners van
harte uitgenodigd voor een nadere
kennismaking met het onderwerp.

Wanneer:
Woensdag 17 november 2021
Waar:
Raadhuisplein, voor het gemeentehuis.
Programma:
12.00 uur -16.00 uur: Gratis advies
In gesprek met een energieambassadeur.
Informatie over zelf besparen en energie
opwekken.
13.00 uur -16.00 uur: Op de foto
Ga op de foto tegen een achtergrond van
biodiversiteit, met ouders of kind,
vriend of vriendin. Als u uw e-mailadres
achterlaat, stuurt de fotograaf de foto toe!
			
13.00 uur -16.00 uur: Recycle uw kleding
Neem een kledingstuk mee dat u wil
ruilen. U mag dan een ander mee naar
huis nemen. En leer meteen welke reis uw
kleren afleggen, van dragen tot afdanken.

Zonnepanelen op het dak bij inwoner Ad van Rooijen

Aanmelden voor een activiteit is niet
nodig, wel kan het zijn dat er bij grote
belangstelling (even) geen plek meer is.

 0342-495450
 energieloket@barneveld.nl

Bewust omgaan met spullen bespaart CO2
Een derde van de CO2 die een gemiddeld huishouden uitstoot komt door het kopen van
nieuwe spullen. Nieuwe spullen maken en vervoeren kost namelijk energie. U kunt CO2
én grondstoffen besparen door spullen tweedehands te kopen. Of door spullen die u
niet meer gebruikt tweedehands aan te bieden. Dat is beter voor het milieu.

Wijkplatform Zuid2 zoekt nieuwe leden
Het Wijkplatform Zuid2 in Barneveld zoekt nieuwe leden. Bent u een
betrokken inwoner van deze wijk en wilt u graag iets voor uw wijk betekenen? Meld u
dan aan als lid van Wijkplatform Zuid2.
Wat doet een wijkplatform?
In gemeente Barneveld is een netwerk van
16 wijkplatforms. Het wijkplatform vormt
‘de oren en ogen’ van de wijk: de leden
pakken signalen op van inwoners over
veiligheid en leefbaarheid. In overleg met
gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de
Woningstichting zoekt het platform naar
oplossingen. Daarnaast organiseert een
wijkplatform ook leuke activiteiten in de wijk.

Aanmelden
Wilt u iets betekenen voor uw wijk en lid
worden van Wijkplatform Zuid2?
Stuur een mail naar: Secretaris@zuid2.
wijkplatform.com. Meer informatie vindt
u op zuid2.wijkplatform.com

zuid2.wijkplatform.com
 Secretaris@zuid2.wijkplatform.com

Bijeenkomst met evenemententeam uitgesteld
De geplande interactieve kennismaking met de contactpersonen voor evenementen
wordt uitgesteld. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen is
de gemeente terughoudend met het organiseren van fysieke bijeenkomsten.
Organisatoren die zich hadden aangemeld voor 18 november zijn op de hoogte
gebracht.
Het blijft uiteraard mogelijk om in contact te treden met de gemeente over evenementen.
Chris Luiten is aangesteld als coördinerend Vergunningverlener APV/Evenementen.
Hij handelt samen met Mathijs Eskens (vergunningverlener) aanvragen af. Ies Bos is als
relatiemanager voor evenementen voor veel organisatoren al een bekender gezicht.
Zij zijn bereikbaar via info@barneveld.nl en telefoonnummer 14 0342.

Bedenk of u de nieuwe spullen of kleding
echt nodig heeft. Ja? Kijk dan eerst naar
tweedehands producten. Of kijk of u het
product kunt huren of lenen. Bijvoorbeeld
gereedschap dat u zelden gebruikt. Dit kunt
u misschien huren in een bouwmarkt of van
de buren lenen. Kapotte spullen of kleding
kunt u (laten) repareren. Nieuw kopen is dan
niet nodig. Het lijkt misschien weinig wat we
nieuw kopen, maar alles bij elkaar is het best
veel.
Kapotte spullen of kleding?
Laat het repareren
Is de rits van uw jas kapot? Of zit er een
scheur in het scherm van uw mobiel? Laat
het repareren. Zo kunt u de spullen langer
gebruiken en is nieuw kopen niet nodig.
Is repareren niet meer mogelijk? Gooi het
dan op de juiste manier weg. Kijk in de
AfvalWijzer waar u het kunt laten. Afval dat

apart is ingeleverd, wordt als grondstof
gebruikt in nieuwe producten. Daardoor
zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.
En dat is ook beter voor het milieu.
#afvalscheidendoejezo
CO2 -uitstoot
in Nederlands
huishouden
kleding en spullen kopen

33%

eten en drinken

21%

energie in huis

19%

auto rijden en OV

12%

vliegen

7%

overig

8%

Kleding en spullen zorgen voor meeste
CO2 -uitstoot in een Nederlands huishouden.
(bron: MilieuCentraal)
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Het energieloket: voor al uw vragen
over energiebesparing
De meeste mensen hebben inmiddels meegekregen dat de energieprijzen voor mensen
met een variabel of aflopend energiecontract vanaf 1 januari 2022 fors gaan stijgen.
De kosten zullen in bijna alle gevallen meer dan verdubbelen. Niet iedereen met een
eigen huis kan zich een dak vol met zonnepanelen of een warmtepomp veroorloven om
kosten te besparen. Er zijn voor huiseigenaren diverse subsidieregelingen beschikbaar
via www.rvo.nl of duurzaamheidsleningen via de gemeente.

Ter lering ende vermaeck
Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld vertellen van tijd tot
tijd wat hen bezighoudt of waar zij mee bezig zijn. Vandaag Hanneke van der Lede,
als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het CJG Barneveld.
“En wat gaan we dan zo doen als we thuis
zijn?” vroeg mijn dochter in de auto op
de terugweg na een dagje uit. “Nou, wat
dacht je van even zelf spelen?”, verzuchtte
ik, verwachtingsvol uitkijkend naar een
kopje koffie op de bank met de krant.
Maar wie zat er even later weliswaar op
de bank, niet met de krant maar met het
grote voorleesboek van Jip en Janneke?
Juist ja.

We leren kinderen niet de vaardigheden
om zichzelf te vermaken. Terwijl ze dit
van nature wel goed kunnen. In het
verlengde daarvan, schrijft Doucleff, zijn
ouders hier geneigd activiteiten speciaal
voor hun kinderen te doen. Zoals naar
een indoorspeeltuin of een subtropisch
zwemparadijs gaan. Terwijl in andere
culturen kinderen vooral meedraaien in het
alledaagse leven van het huishouden.

Ik moest eraan denken toen ik het boek
‘Jagen, verzamelen, opvoeden’ las van
de Amerikaanse wetenschapsjournalist
Michaeleen Doucleff. Daarin onderzoekt
ze wat Westerse ouders kunnen leren van
de opvoedkunsten van inheemse volkeren
zoals de Maya’s en de Inuit.
Zij ontdekte dat veel ouders in het Westen
het idee hebben dat ze hun kinderen
constant moeten vermaken. Doordat
ouders telkens de interactie opzoeken,
gaan die kinderen ook steeds jouw
aandacht vragen.

Ik herken het allemaal, volgens mij
zijn jonge ouders van nu de meest
overgeorganiseerde generatie ooit. Zelf
leer ik steeds meer dat ik in de hand werk
dat mijn kinderen mij aankijken om te
horen welke activiteit er nu weer op het
programma staat. Ik ontdek steeds meer
dat mijn kinderen uiteindelijk helemaal niet
zoveel verlangen. Gewoon een beetje niks,
een beetje aanrommelen. En ik? Ik hoef
niet mee te doen, alleen maar erbij te zijn,
te kijken naar wat ze zelf bedacht hebben.
Met een kopje koffie, dat dan weer wel.

Agenda
MELD
HET ALS IETS KAPOT OF VIES IS!

Voor huiseigenaren en huurders zijn al mooie stappen te maken door gebruik van radiatorfolie,
raamfolie, LED lampen, kamerthermostaten en waterbesparende douchekoppen. Simpele
oplossingen waar weinig handigheid voor nodig is en die direct resultaat opleveren.
Op energieloketbarneveld.nl of op 17 november bij de energiekeet op het Raadhuisplein is
over bovenstaande meer informatie beschikbaar.
Hybride warmtepomp
Eind oktober heeft de regering aangekondigd dat de subsidie op hybride warmtepompen
per 2022 wordt verhoogd van 20% naar 30 %. Dit is een grote stimulans van duurzamer
verwarmen. De hybride warmtepomp verwarmt het huis zolang het buiten boven 0 graden
is. De CV ketel op gas blijft beschikbaar voor als het gaat vriezen. Zo bespaart u 60% op uw
gasrekening voor verwarmen.
Subsidie aanvragen
Heeft u in 2021 een (hybride) warmtepomp geïnstalleerd of gaat u die installeren? Dan kunt u
het beste in 2022 de subsidie hiervoor aanvragen. Dan krijgt u 30% subsidie in plaats van de
huidige 20%. De subsidie verloopt via de Rijksdienst Voor Ondernemers: www.rvo.nl. Typ in
het zoekveld ‘subsidie hybride warmtepomp’. Alle informatie over warmtepompen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

Vaccinatiebus in
Voorthuizen en Barneveld

Gezond gewicht
en makkelijke taal

Militaire oefening
Van 15 tot en met 26 november oefenen de Koninklijke
Landmacht en de Luchtmobiele Brigade met voertuigen
in de omgeving van de gemeente Barneveld.
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staat aanstaande zaterdag in Voorthuizen. De komende
tijd staat de bus nog tweemaal in Voorthuizen en op
donderdagen in Barneveld. U kunt daar zonder afspraak
een coronavaccinatie halen. Neemt u uw ID-bewijs
mee! En in de vaccinatiebus draagt u een mondkapje.
Hieronder leest u de data en tijden.
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Wegwerkzaamheden
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Barneveld
Wegomleiding Doctor Albert Schweitzerlaan,
van 17 november tot en met 19 november.
Het asfalt wordt vervangen. Verkeer wordt omgeleid via
de Graaf van Lyndenlaan- De Savorin Lohmanlaan.

Renswoudsestraatweg, Barneveld. Van 8 tot en met
19 november. Deel vanaf Scherpenzeelseweg richting
Postweg is afgesloten in één richting. Verkeer wordt
omgeleid via de Postweg – Scherpenzeelseweg.
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden:

Barneveld, Kapteijnstraat 9b:
11 november, 09.00 - 17.30 uur
18 en 25 november, 12.00 - 18.00 uur
02, 09, 16 en 23 december, 12.00 - 18.00 uur
Voorthuizen, Parkeerterrein Bethabara, Van den
Berglaan 79 (tegenover Nieuw Avondrust):
13 en 27 november, 10.00 – 16.00 uur
11 december, 10.00 – 16.00 uur
Vragen en hulp
De artsen van GGD Gelderland-Midden kunnen uw vragen
beantwoorden. Ook kunt u het gele boekje laten aftekenen
en hulp krijgen bij het activeren van de QR-code in de
CoronaCheck-app.
Veel informatie vindt u ook op www.ggdgm.nl of via het
telefoonnummer 0800 - 8446 000.

barneveld.nl/wegwerkzaamheden
BEL
14 0342 | WWW.BARNEVELD.NL | ‘MIJN GEMEENTE’ APP

14 0342
www.ggdgm.nl
VELD.NL | ‘MIJN GEMEENTE’ APP
 0800 - 8446 000

Vindt u lezen en schrijven lastig?
En wilt u een gezond gewicht?
Dan is ‘Voel je goed!’ iets voor u!
‘Voel je goed! is voor volwassenen.
Het zijn lessen in kleine groepjes over een gezond gewicht.
U krijgt adviezen in makkelijke taal.
Over gezond eten en bewegen.
U leert wat het is. En hoe u een gezond gewicht bereikt.
Hoe en waar?
Een diëtist geeft adviezen in haar kantoor.
En ook een keer in de supermarkt.
Een vrijwilliger begeleidt de lessen.
De lessen zijn in de gemeente Barneveld. In kleine groepjes.
Wanneer?
We starten als er een groepje van 5 deelnemers is.
Voel je goed! Bestaat uit 20 lessen.
Elke les duurt drie uur.
En ook zijn er een paar gesprekken met een diëtist.
Die duren korter.
Kosten
De lessen van de vrijwilliger zijn gratis.
De adviezen van de diëtist worden vergoed door de
verzekering.
En soms door de gemeente.
Meedoen of vragen stellen?
Aanmelden kan bij Rients Kuik, info@barneveld.nl.
Of bel hem via 14 0342.
Hij kan ook meer informatie geven.
www.taalhuisbarneveld.nl/activiteiten
 info@barneveld.nl
 14 0342

naar elektrisch vermogen en aanpassingen van het
energiesysteem. Deze aanpassingen vergen grootschalige

zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan
vinden.
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• Belastingverordening 2022
• Maandrapportage september

GEMEENTENIEUWS via barneveld.nl/live
Barneveld
Volg de raadsen commissievergaderingen

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 kennisgevingen 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. 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.

VOORNEMEN TOT UITSCHRIJVING UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college
van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van onderstaande personen
gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekende bestemming.
van vertrek naar een onbekende bestemming.
Naam / geboortedatum
Adres
Datum voornemen
Naamvan
/ geboortedatum
Adres
Datum voornemen
NJM
Leest / 14-08-1951
Zuidakker 8 Garderen
01-11-2021
ZPN Boin
gebAbshir
07-11-1983
Budkestraat
Voorthuizen
08-11-2021
Abdi
Shakur
Mohamed / Hamburgerstraat
1622
Voorthuizen
01-11-2021
PJ Jura geb 11-03-1987
Hoofdstraat 110 Voorthuizen
08-11-2021
21-03-1982
RR Brouwer geb 17-12-1990
Frans Halsstraat 11 Voorthuizen
08-11-2021
K van Essen geb 31-05-1992
Frans Halsstraat 11 Voorthuizen
08-11-2021
Reageren?
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met het team adresonderzoek van de gemeente Barneveld. Dit kan zowel
schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar gemeente
Barneveld, team adresonderzoek, Postbus 63, 3770 AB Barneveld of per email naar
adresonderzoek@barneveld.nl. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met
het team adresonderzoek via telefoonnummer 14 0342. Indien wij binnen twee weken na de
datum van deze bekendmaking geen nadere adresinformatie van/over bovenstaande personen
ontvangen, zullen zij ambtshalve uitgeschreven worden uit de BRP.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunningen
• 2021W2779
Anthonie Fokkerstraat 53, 3772 MP Barneveld: het gewijzigd uitvoeren van verleende
omgevingsvergunning 2020W3162
Datum indiening: 01-11-2021
• 2021W2817
Oud Vellerseweg 1, 3772 PA Barneveld: het bouwen van een bijgebouw
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2791
Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld: het aanleggen van een uitrit
Datum indiening: 03-11-2021
• 2021W2799
Van Schothorststraat 27, 3772 AX Barneveld: het uitbreiden van de woning
Datum indiening: 03-11-2021
• 2021W2802
Helweg 32, 3794 MP De Glind:het realiseren van 4 camperplaatsen
Datum indiening: 04-11-2021
• 2021W2786
Nachtegaalweg 28 A, 3774 PG Kootwijkerbroek: het bouwen van een bijgebouw
Datum indiening: 01-11-2021
• 2021W2815
Vinkekampweg 7 A, 3774 PK Kootwijkerbroek: beperkte milieutoets
Datum indiening: 04-11-2021
• 2021W2811
Hoevelakenseweg 109, 3784 WH Terschuur: het kappen van 1 esdoorn en 1 beukenboom
Datum indiening: 04-11-2021
• 2021W2820
Lange Zuiderweg 142-983, 3781 PL Voorthuizen:het kappen van 1 grove den
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2810
Paulus Potterstraat 14 A, 3781 ER Voorthuizen: het kappen van 4 lijsterbessen
Datum indiening: 04-11-2021
• 2021W2794
Tolnegenweg 79, 3781 PV Voorthuizen: het vervangen van een bijgebouw
Datum indiening: 03-11-2021
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• 2021W2072
Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld: het realiseren van een kinderboerderij
Verzenddatum: 03-11-2021
Reageren?
• 2021W2389
Staat
uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
Tarweakker
20,
3773
BTadresonderzoek
Barneveld: het verbouwen
en uitbreiden
van de
contact
op met
het
team
van de gemeente
Barneveld.
Dit woning
kan zowel
Verzenddatum:
05-11-2021
schriftelijk
als mondeling.
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar gemeente
• 2021W1858
Barneveld,
team adresonderzoek, Postbus 63, 3770 AB Barneveld of per email naar
Wethouder Rebellaan naast nr.
130,een
3771
KA Barneveld
: hetkunt
plaatsen
van een
adresonderzoek@barneveld.nl.
Voor
mondelinge
reactie
u contact
opnemen met
tijdelijke
praktijkruimte via telefoonnummer 14 0342. Indien wij binnen twee weken na de
het
team adresonderzoek
Verzenddatum:
02-11-2021 geen nadere adresinformatie van/over bovenstaande personen
datum
van deze bekendmaking
• 2021W2675
ontvangen,
zullen zij ambtshalve uitgeschreven worden uit de BRP.
Heetweg 9, 3775 KA Kootwijk: het wijzigen van de voorgevel en het vervangen van kozijnen
Verzenddatum: 04-11-2021
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• 2021W2400
Aanvragen
omgevingsvergunning
Handellaan 15, 3781 HV Voorthuizen: het kappen van 3 dennenbomen
• 2021W2721
Verzenddatum:
Doornenburg
87,04-11-2021
3772 ZS Barneveld: het kappen van een spar
• Datum
2021W1912
indiening: 22-10-2021
Rijksweg achter nr. 82 en 84, 3781 LW Voorthuizen: het bouwen van 4 woningen
• 2021W2752
Verzenddatum:
02-11-2021
Groot
Butselaarlaan
2, 3772 NE Barneveld: het bouwen van een garage
• Datum
2021W2263
indiening: 27-10-2021
Wielweg 46, 3785 KR Zwartebroek: het bouwen van een bedrijfspand
• 2021W2766
Verzenddatum: thv
05-11-2021
Thorbeckelaan
nr 60 en overzijde nr 49, 3771 EJ Barneveld: het kappen van drie platanen
ivm aanleg bushalte
Verlenging
beslistermijn
omgevingsvergunningen
Datum indiening:
28-10-2021
2021W2348
• 2021W2742
Ambachtsweg
2, 3771
Barneveld
realiseren
vaneik
5 woongelegenheden voor
Valkseweg
17, 3771
RCMG
Barneveld:
het: het
kappen
van een
het huisvesten
van
arbeidersmigranten
Datum
indiening:
25-10-2021
2021W2366
• 2021W2754
Donkervoorterweg
12SH
-01,
3771 RS Barneveld
: het
bouwen
van een woning
Valkseweg
176, 3771
Barneveld:
het bouwen
van
een bijgebouw
• Datum
2021W2328
indiening: 27-10-2021
Oud Vellerseweg 1, 3772 PA Barneveld: het realiseren van een extra inrit en een keerwand
• 2021W2749
in de sloot Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld: het uitbreiden van het schoolgebouw
Wethouder
• Datum
2021W2342
indiening: 27-10-2021
Baron van Nagellstraat naast nr. 49, 3781 AP Voorthuizen: het bouwen van
23 startersappartementen
Geaccepteerde meldingen
• 2021M0311
Koningsbergenweg 25, 3771 NS Barneveld: oprichten en in werking hebben van
een opslagruimte
• 2021BL153
Thorbeckelaan 107 B, 3771 ED Barneveld: het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem
• 2021M0352
Essenerweg 96, 3774 LC Kootwijkerbroek: veranderen van de activiteiten

Colofon
©2021 gemeente Barneveld

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• 2021W1826
Jan van Schaffelaarstraat 52, 3771 BW Barneveld: het verbouwen van appartementen
Verzenddatum: 04-11-2021
• 2021W2605
Kallenbroekerweg 153, 3771 TA Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verzenddatum: 03-11-2021
• 2021W1579
Koningsbergenweg 25, 3771 NS Barneveld: het bouwen van een bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 04-11-2021
• 2021W2390
Livingstonestraat 60, 3772 KK Barneveld: het kappen van 1 naaldboom
Verzenddatum: 04-11-2021
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Vragen, tips of
opmerkingen?
Direct op de hoogte
zijn van al het
gemeente nieuws?

Mail ons via info@barneveld.nl
of bel naar 14 0342.
Volg gemeente Barneveld via social media!
 GemeenteBarneveld
 gemeente_barneveld
 @barneveldinfo

