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Slimme oplossingen bij hevige regenbuien
Ook in de gemeente Barneveld zien we de gevolgen
van klimaatverandering. Extreme regenbuien
zorgen in korte tijd voor veel water op straat. Om
de gevolgen hiervan tegen te gaan zijn maatregelen
in de openbare ruimte nodig. Op dit moment werkt
de gemeente Barneveld in Voorthuizen aan de
herinrichting van de Bakkersweg. Er wordt een
regenwaterriool aangelegd, er komen verlaagde
bermen en er wordt waterpasserende verharding
gelegd.

Wethouder Hans van Daalen en Albert Gorelikow (directeur Hoornstra
infrabouw) op de bouwplaats bij de Bakkersweg. De foto is gemaakt voor
de aanscherping van de coronamaatregelen.

De Bakkersweg was aan onderhoud toe. Ook moest
de weg opnieuw ingericht worden door onder andere
de komst van het nieuwe dorpshuis De Eng. Het
gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden
riool. Hierdoor gaat het regenwater niet naar de
rioolwaterzuivering, maar naar de Zeumersebeek. Om
droogte te voorkomen is het belangrijk dat regenwater
zoveel mogelijk op de plek waar het valt in de bodem kan
zakken. Daarom komt er speciale verharding, waarbij het
hemelwater meteen de grond in kan zakken.
Speciale verharding
In plaats van een zandbed onder de bestrating te
plaatsen, wordt een dik pakket van split en steenslag
gebruikt. Tussen de bestrating zit op sommige plekken
een laag vilt, waardoor het water in de ondergrond kan
zakken. Wethouder Hans van Daalen: “Op het moment
dat we bestaande straten gaan herinrichten, kijken we
meteen welke slimme klimaatmaatregelen we kunnen
toepassen. De Bakkersweg is het eerste grote project
waar we deze waterpasserende bestrating plaatsen.
Door samen te kijken naar oplossingen werken we aan
een beter klimaat en zorgen we ervoor dat bij hevige
hoosbuien het overtollige regenwater niet meer voor
overlast kan zorgen.”

Slimme oplossingen
Alle inwoners in de gemeente Barneveld betalen riool
heffing. In de rioolheffing is een percentage voor dit soort
maatregelen gereserveerd. Bij nieuwbouw en bij projecten
zoals de Bakkersweg, bieden wij de bewoners aan om
onder andere de regenpijp af te koppelen van het riool.
U kunt helpen!
• Zaag uw regenpijp door en zorg voor waterafvoer
rechtstreeks naar de bodem.
• Gebruik waterpasserende verharding. Bijvoorbeeld
grind als looppad of parkeerplaats.

•V
 ang regenwater op in een regenton. Dit kunt u
gebruiken om de planten water te geven.
•V
 ervang zoveel mogelijk tegels in uw tuin door groen.
Water kan op deze manier rechtstreeks de bodem
inzakken.
Doet u aanpassingen om regenwater op te vangen? Dan
kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Kijk hiervoor
op onderstaande website.

barneveld.nl/subsidieregenwater
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Binnen 24 uur antwoord
De vragen die binnenkomen via WhatsApp
worden beantwoord door medewerkers

van het Klant Contact Centrum. Dit doen
zij tijdens de openingstijden van het
gemeentekantoor. Berichten die buiten deze
openingstijden zijn verstuurd, worden de
eerstvolgende werkdag beantwoord.
Het is niet mogelijk om via het WhatsApptelefoonnummer te bellen of een sms te
sturen. U kunt de gemeente bellen op
telefoonnummer 14 0342.
 06 14 45 92 78
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WhatsApp is toegevoegd aan de andere
contactmogelijkheden van de gemeente. De
WhatsApp is bedoeld om nog gemakkelijker
in contact te komen voor algemene
vragen. Persoonlijke gegevens (zoals
geboortedatum of BSN-nummer) worden
niet gedeeld via WhatsApp.
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De gemeente Barneveld is vanaf nu ook bereikbaar via WhatsApp. Heeft u een
algemene vraag? Dan kunt u een WhatsApp bericht sturen naar 06 14 45 92 78. Sla dit
telefoonnummer op in uw telefoon, om snel in contact te komen met de gemeente.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.
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Gemeente Barneveld is
nu ook bereikbaar via
WhatsApp:
+316 1445 9278

NIEUW

Even snel
een vraag
stellen?

Stuur uw bericht
via WhatsApp:
1

Voeg T +316 1445 9278 toe aan uw contacten

2

Verstuur uw vraag via WhatsApp

3

U krijgt binnen 1 werkdag een reactie

Dit nummer is niet voor bellen, sms’en of groep-apps.
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Vaccineren, testen en coronatoegangs
bewijs in de gemeente Barneveld
In kranten, op televisie, internet, maar ook op straat hoort u van alles over corona. Van
besmettingscijfers tot coronatoegangsbewijs en van testen tot vaccineren. We zetten
de mogelijkheden in de gemeente Barneveld voor u op een rij.

Houtrook en gezondheid
Het stoken van hout is ongezond voor u en voor uw omgeving. De rook van een
houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen. Zoals fijnstof, koolwaterstoffen
(PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Als u hout verbrandt, komen deze schadelijke
stoffen in de lucht.
Gezondheidsklachten door houtrook
Houtrook is schadelijk voor de gezondheid
van mensen die in de buurt wonen.
Maar ook voor uzelf, als stoker. Vooral
mensen met een longziekte, ouderen en
kinderen zijn kwetsbaar voor de rook van
een houtvuur of barbecue. Blootstelling
aan houtrook kan directe klachten van
de luchtwegen geven, zoals hoesten en
benauwdheid. Er zijn ook aanwijzingen dat
blootstelling aan houtrook leidt tot meer
hart- en vaataandoeningen.
Houtrook is dus schadelijk voor de
gezondheid. Hoeveel last iemand heeft
of welke klachten iemand krijgt hangt af
van de hoeveelheid rook, hoe lang u het
inademt, hoe gezond u bent en welke
schadelijke stoffen er precies in de rook
zitten. Er zijn ook mensen die last hebben
van de geur van houtrook.

Stookwijzer en stookalert
Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht
komen, hangt af van het soort kachel, het
hout dat u gebruikt en de manier waarop u
stookt. Met een paar veranderingen in de
manier waarop u stookt, kunt u de uitstoot
van schadelijke stoffen verminderen. Hoe
optimaler het hout verbrandt, hoe minder
uitstoot van schadelijke stoffen. Tips vindt
u op stookwijker.nu
Bij windstil of mistig weer kunt u het
vuur beter uitlaten. Plaatselijk kan de
luchtvervuiling bij windstil weer namelijk
hoog oplopen. Kijk daarom altijd op de
Stookwijzer voordat u gaat stoken en
stook niet bij een stookalert. Check dit
op de site van het RIVM: www.rivm.nl/
stookalert
Stookwijer.nu
rivm.nl/stookalert

App ‘over uw buurt’ stopt 1 december 2021
Gebruikt u de app ‘over uw buurt’ om meldingen te ontvangen over bekendmakingen
van de gemeente? Deze appservice stopt 1 december 2021. Vanaf 1 december
aanstaande ontvangt u geen meldingen meer via de app. De e-mailservice blijft wel
bestaan.
Meld u aan voor de
e-mailservice
Wilt u na 1 december meldingen
(blijven) ontvangen over officiële
bekendmakingen die betrekking
hebben op uw buurt? Meld u dan
aan voor de e-mailservice van
Berichten over uw buurt. Dit kan
op de site overheid.nl/berichtenover-uw-buurt
Bekendmakingen in uw woonomgeving
Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed
zijn op uw woonomgeving. Wij maken deze besluiten bekend op officielebekendmakingen.nl.
Met de e-mailservice van Berichten over uw buurt ontvangt u automatisch een e-mail
als er bekendmakingen over uw buurt zijn. U kunt de bekendmakingen ook lezen op de
gemeentepagina in deze krant.

Testen bij klachten (GGD)
Heeft u klachten die passen bij corona?
Blijf dan thuis en laat u testen bij de GGD.
Wanneer u corona blijkt te hebben, kunt
u maatregelen nemen om anderen niet
te besmetten. Testen kan in Voorthuizen,
bij de GGD-testlocatie in ’t Trefpunt,
Roelenengweg 25. Vanaf de bebouwde kom
staat de route met borden aangegeven.
Een afspraak voor een test maakt u via
coronatest.nl. Of bel naar 0800-1202.
Ook in de omliggende gemeenten zijn er
testlocaties waar u terecht kunt.
Testen voor toegang
Heeft u geen vaccinatiebewijs of
herstelbewijs, maar wilt u wel naar de
horeca? Of naar een culturele, sociale of
sportieve activiteit waarvoor een geldig
coronatoegangsbewijs nodig is? Laat u
dan binnen 24 uur, maar uiterlijk twee uur
vóór de activiteit testen voor toegang.
Op dit moment zijn er in onze gemeente
4 testlocaties voor toegang. Deze staan
in Barneveld en Garderen. De locaties en
beschikbare tijden vindt u op
www.testenvoortoegang.org. Op die
website maakt u ook een afspraak voor een
test. Testen voor toegang kan niet bij de
testlocatie van de GGD.

De artsen van GGD Gelderland-Midden
in de vaccinatiebus kunnen vragen
beantwoorden. Ook kunt u het gele
boekje laten aftekenen en hulp krijgen
bij het activeren van de QR-code in de
CoronaCheck-app.
Vaccineren bij de huisarts
Verschillende huisartsen in onze regio
kunnen sinds kort hun patiënten vaccineren
tegen corona. De huisartsen kunnen
hiervoor bij de GGD vaccins aanvragen.
Wilt u zich laten vaccineren bij uw huisarts?
Neem dan zelf contact op met uw huisarts
en vraag naar de mogelijkheden.
Coronatoegangsbewijs regelen of
printen in de Bibliotheek
Wilt u hulp bij het regelen van een QR-code
in de Corona-app? Of bij het aanvragen
van het coronatoegangsbewijs of bij het
printen van het bewijs? Medewerkers van
Bibliotheek Barneveld kunnen u helpen.
Neem wel uw identiteitsbewijs en/of DigiD
met gebruikersnaam en wachtwoord en uw
telefoon waarop u een sms kunt ontvangen,
mee. U kunt voor hulp terecht op de
volgende momenten:
Bibliotheek Barneveld
Dinsdag
: 11.00 – 20.00 uur
Woensdag : 11.00 – 17.00 uur
Donderdag : 11.00 – 17.00 uur
Vrijdag
: 11.00 – 20.00 uur
Zaterdag : 11.00 – 15.00 uur

Vaccineren
Wilt u zich laten vaccineren? Dat kan
in onze regio dagelijks in De Reehorst,
Bennekomseweg 24 in Ede. Zonder afspraak
kunt u daar tussen 08.00 uur en 19.00 uur
terecht. Als u wel een afspraak maakt, kunt
u zich zelfs tot 20.00 uur laten vaccineren.
De afspraak maakt u door te bellen met
0800 7070. Houd uw BSN-nummer bij de
hand!
Daarnaast is er de vaccinatiebus van GGD
Gelderland-Midden, die op verschillende
plekken in de regio staat; ook in onze
gemeente.
In Barneveld staat de bus aan de
Kapteijnstraat 9b op:
• 18 en 25 november, 12.00 – 18.00 uur
• 02, 09, 16 en 23 december, 12.00 – 18.00 uur
In Voorthuizen is dat op het parkeerterrein
van Bethabara, Van den Berglaan 79
(tegenover Nieuw Avondrust) op:
• 27 november, 10.00 – 16.00 uur
• 11 december, 10.00 – 16.00 uur

Bibliotheek Kootwijkerbroek
(in De Essenburcht)
Dinsdag
: 14.00 – 17.00 uur
Bibliotheek Voorthuizen (in De Eng)
Woensdag : 14.00 – 17.00 uur
Geen DigiD?
Als u uw coronatoegangsbewijs digitaal wilt
ontvangen heeft u DigiD nodig. Heeft u geen
DigiD, dan kunt u contact opnemen met de
helpdesk van CoronaCheck. Bel hiervoor
naar 0800 – 1421 of 0800 – 1351. U wordt
dan doorverwezen naar een speciale help
desk. Daar kunt u met uw burgerservice
nummer (BSN) en uw postcode een
papieren coronabewijs aanvragen.
Vragen en hulp
Veel informatie over testen en vaccineren
vindt u op www.ggdgm.nl of via het
telefoonnummer 0800 – 8446 000.

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Colofon

Agenda
Vergaderingen
24 november Extra Commissie Samenleving: Structuurvisie Wind
Collectes
21 tot 27 november Kerk in Aktie
Kledinginzameling
26 november Orange Babies

©2021 gemeente Barneveld
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
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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. 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
• 2021W2830
Burgemeester Aschofflaan, 3772 MV Barneveld: afwijkend gebruik PDV locatie conform
bestemmingsplan
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2903
Geerstuk 16, 3773 DC Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning door middel
van een dakopbouw
Datum indiening: 13-11-2021
• 2021W2843
Hugo de Grootlaan 49, 3771 HK Barneveld: het veranderen en uitbreiden van de woning
Datum indiening: 08-11-2021
• 2021W2905
Kortelaan 6, 3771 HS Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Datum indiening: 14-11-2021
• 2021W2900
Lunterseweg 95, 3772 TR Barneveld: het kappen van 1 kastanje, 1 beuk, 1 den en 2 berken
Datum indiening: 12-11-2021
• 2021W2831
Narcissenstraat 260, 3772 JG Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de aula
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2837
Schoutenstraat 60, 3771 CK Barneveld: het plaatsen van een dakopbouw
Datum indiening: 06-11-2021
• 2021W2855
Tarweakker 9, 3773 BS Barneveld: het plaatsen van een dakkapel
Datum indiening: 09-11-2021
• 2021W2856
Tarweakker 7, 3773 BS Barneveld: het plaatsen van een dakkapel
Datum indiening: 09-11-2021
• 2021W2899
Van Zuijlen van Nieveltlaan 3, 3771 AA Barneveld: het verplaatsen van een lantaarnpaal
Datum indiening: 12-11-2021
• 2021W2901
Geleijnsestraat 4, 3794 NC De Glind: het plaatsen van een mantelzorgunit
Datum indiening: 12-11-2021
• 2021W2834
Ringlaan nabij zwembad, 3794 MT De Glind: het realiseren van een zonneweide met
zonnepanelen
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2867
Speulderbosweg 38, 3886 AP Garderen: het kappen van 2 douglassparren
Datum indiening: 10-11-2021
• 2021W2828
Grote Muntweg 7, 3774 BS Kootwijkerbroek: het bouwen van een biologische pluimveestal
Datum indiening: 05-11-2021
• 2021W2877
Kosterijweg 7, 3774 BG Kootwijkerbroek: brandveilig gebruik tijdelijke huisvesting Koningin
Beatrixschool
Datum indiening: 11-11-2021
• 2021W2859
Oosterbrinkweg 5, 3774 BW Kootwijkerbroek: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Datum indiening: 10-11-2021
• 2021W2850
Langhuis, Dwarshuis en Hogelandster, Voorthuizen: het bouwen van 35 woningen
Datum indiening: 08-11-2021
• 2021W2858
Egge 33 -35, 3781 CH Voorthuizen: het samenvoegen van twee woningen voor een
gezinshuis
Datum indiening: 09-11-2021
• 2021W2845
Molenweg 10, 3781 VD Voorthuizen: het plaatsen van een prefab traforuimte
Datum indiening: 08-11-2021
• 2021W2840
Ploegschaar 48, 3781 RA Voorthuizen: het plaatsen van een aanbouw
Datum indiening: 07-11-2021
• 2021W2847
Wolsbergerweg 1, 3781 PE Voorthuizen: het wijzigen van de uitvoering van het dak van het
bijgebouw
Datum indiening: 08-11-2021
• 2021W2887
Zevenbergjesweg 13-60, 3781 NV Voorthuizen: het kappen van 2 Lariks bomen
Datum indiening: 11-11-2021

• 2021W2906
Zevenbergjesweg 27, 3781 NV Voorthuizen: het wijzigen van de opslag van een
propaangastank
Datum indiening: 15-11-2021
• 2021W2849
Damweg 34, 3785 LK Zwartebroek: een nieuw dak en een uitbouw aan de zijgevel van een
bijgebouw
Datum indiening: 08-11-2021
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• 2021W2598
Bloemendaallaan 81, 3771 HT Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verzenddatum: 15-11-2021
• 2021W2366
Donkervoorterweg 12 -01, 3771 RS Barneveld: het bouwen van een woning
Verzenddatum: 12-11-2021
• 2021W1590
Donkervoorterweg 12 -01, 3771 RS Barneveld: het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Verzenddatum: 12-11-2021
• 2021W2258
Nijkerkerweg achter nr. 124, 3771 LB Barneveld: het bouwen van een woning
Verzenddatum: 15-11-2021
• 2021W2380
Bersebastraat 3, 3774 CN Kootwijkerbroek: het verbouwen en uitbreiden (voorzijde) van de
woning
Verzenddatum: 12-11-2021
• 2021W2732
Joostweg 12, 3774 TL Kootwijkerbroek: het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Verzenddatum: 11-11-2021
• 2021W2719
Joostweg 12, 3774 TL Kootwijkerbroek: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verzenddatum: 11-11-2021
• 2021W2589
Kerkweg naast nr. 1, 3774 BR Kootwijkerbroek: het bouwen van een woning met bijgebouw
Verzenddatum: 11-11-2021
• 2021W2484
Frans Halsstraat o.a. tussen Rembrandtstraat - Noordersingel, 3781 ET Voorthuizen:
verduurzamen dak 137 woningen en planmatig onderhoud aan 127 huurwoningen
Verzenddatum: 11-11-2021
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
• 2021W2384
Kraaikoplaan 72, 3772 PH Barneveld: het bouwen van een carport
• 2021W2474
Lange Zuiderweg 21 A, 3781 PJ Voorthuizen: tijdelijke bewoning
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
• 2021W2672
Egge 35, 3781 CH Voorthuizen: het samenvoegen van 2 woningen
Geaccepteerde meldingen
• 2021M0236
Achterveldseweg 16, 3772 NB Barneveld: veranderen van de activiteiten
AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
Voorthuizen: Zeumer Winterfestival op zaterdag 12 februari 2022 van 14.00 tot 24.00 uur op
recreatieterrein Zeumeren. 		
Einde reactietermijn: 1 december 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 het Gemeenteblad 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.
RUIMTELIJKE ORDENING
Kennisgeving bestemmingsplannen
Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en
wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.
Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment
geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid
wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen
onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen
of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving
via telefoonnummer (0342) 495 335.
Het betreft de volgende plannen:
• Appelseweg I, partiële herziening Buitengebied 2012
Het perceel Appelseweg 13 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om uitbreiding van een nietagrarisch bedrijf mogelijk te maken.
•D
 amweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012
Het perceel Damweg 40 in Zwartebroek. Het is de bedoeling om de bouw van één extra
woning mogelijk te maken.
•O
 osterbrinkweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012
Het perceel Oosterbrinkweg 22 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om de uitbreiding
van een niet-agrarisch bedrijf te legaliseren.
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NIEUWS VAN
DE RAAD
In Nieuws van de raad vindt u informatie over
de besluitvorming van de gemeenteraad. U
leest hoe u de vergaderingen kunt volgen en
op welke manier u uw mening kunt geven. De
gemeenteraad bepaalt als hoogste orgaan van
de gemeente de hoofdlijnen van het beleid. De
gemeenteraad neemt zijn besluiten tijdens de
maandelijkse raadsvergaderingen. Voorafgaand
bespreken de raadsleden de onderwerpen met
betrokkenen en met het college. Dit gebeurt in
drie raadscommissies: Bestuur, Samenleving
en Grondgebied. Het college van B&W voert
uiteindelijk de plannen uit en legt verantwoording
af aan de gemeenteraad.

Nieuws

Suzanne Wassink (Pro’98) stopt als raadslid en heeft tijdens
de vergadering van 10 november afscheid genomen. Zij
wordt tot aan de verkiezingen vervangen door Marcel
Godschalk. Op 10 november is Gerben Evers beëdigd als
raadscommissielid voor de VVD.

barneveld.nl/raad

Thuis meekijken

De vergadering is openbaar. Door de corona-beperkingen
vinden de commissievergaderingen digitaal plaats. U kunt de
vergadering live en achteraf bekijken via www.barneveld.nl/
live.
barneveld.nl/live

Besluiten van de Raad

Besluiten van de raad – 10 november
De raad heeft in de raadsvergadering van 10 november
onderstaande besluiten vastgesteld. Per onderwerp is –
indien van toepassing – aangegeven of leden of fracties
tegen hebben gestemd of als er amendementen of moties
zijn aanvaard. Als er geen nadere informatie bij staat, is het
voorstel ongewijzigd aanvaard door de raad als geheel.
• Quickscans verkeers- en milieu effecten Railterminal
Barneveld
Er zijn een motie en een amendement aangenomen bij dit
voorstel. Het amendement voorziet in het voorkomen van
een te grote opslag van maritieme containers en waarbij
de belading van treinen zoveel mogelijk horizontaal en
elektrisch wordt uitgevoerd. Het amendement is ingediend
door het CDA en CU en is aangenomen met 26 stemmen
voor en twee (VVD) tegen.
De aangenomen motie (21 voor, Pro’98 en BI tegen) is
ingediend door de VVD en CU en roept het college op om
bij de verdere verstedelijking, de uitbreiding van Harselaar
en de eventuele ontwikkeling van een railterminal, de
mogelijkheid van, naar het oosten gerichte, op- en afritten
bij de A1 te onderzoeken en daarover te overleggen met
Rijkswaterstaat.
Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 20 stemmen
voor en 8 (Pro’98 & LB) tegen.

•V
 ersterking Kapitaalstructuur Alliander
Ontwerp-Programmabegroting 2022
Er zijn geen amendementen aangenomen, de
Programmabegroting blijft ongewijzigd.
Wel zijn er drie moties aangenomen. De eerste motie
ingediend door CU, BI en Pro’98 voorziet in een
impulsbudget voor diverse initiatieven in dorpen en wijken
van €250.000,- voor het jaar 2023 (20 stemmen voor en 8
tegen; SGP en VVD tegen). De tweede motie, ingediend
door CU, Pro’98 en BI, roept het college op haar besluit
om de declaratietermijn voor bijzondere bijstand terug te
brengen van 3 naar 1 maand ongedaan te maken (unaniem
aangenomen).
De derde motie, ingediend door CU, SGP, LB, CDA en VVD,
roept het college op bij de bestrijding van digitale – en
cybercriminaliteit ook nadruk te leggen op de bescherming
van ouderen hiertegen (unaniem aangenomen).
De Programmabegroting 2022 is ongewijzigd aangenomen
met 26 stemmen voor en 2 (VVD) tegen.

zoveel mogelijk zal proberen te beperken (23 stemmen
voor LB en VVD tegen).
Naast dit amendement zijn er twee moties aangenomen.
De eerste motie is ingediend door Pro’98 en roept het
college op het incidentele biodiversiteitsbudget voor 2022
om te zetten in een structureel budget (26 voor VVD tegen).
De tweede motie, ingediend door SGP, BI en Pro’98,
verzoekt het college meer nadruk te leggen op kwalitatieve
eisen bij het vaststellen van het volgende maaibestek (21
voor CDA en VVD tegen). Het geamendeerde voorstel is
aangenomen met 26 stemmen voor en 2 (VVD) tegen.
• Bestemming covid-rijkssteunbedrag voor lokale culturele
voorzieningen
• Beleidsregels voor uitvoering EnergieWEB
• Belastingverordeningen 2022
26 voor, VVD tegen.
•M
 aandrapportage september

	Biodiversiteitsplan
Bij het biodiversiteitsplan is een amendement aangenomen
dat is ingediend door het CDA, de SGP en de CU. Het
amendement regelt dat de gemeente zich gedraagt als een
goede buurman en de overlast voor aanliggende percelen
veroorzaakt door giftige of anders schadelijke planten

Agenda's

Commissie Samenleving 24 november
Dit is een extra commissievergadering over de
Structuurvisie wind.
De structuurvisie betreft het gehele grondgebied van
de gemeente Barneveld. Voor het hele gebied worden
mogelijkheden geboden voor kleinschalige windturbines
tot 35 meter ashoogte en rotordiameter. Voor het gebied
rondom de Harselaar Driehoek, Bosch Beton en de
stortlocatie worden aanvullend mogelijkheden geboden voor
windturbines tot 150 meter ashoogte en rotordiameter.
Insprekers voor deze vergadering kunnen zich melden tot
maandag 22 november 10:00 uur.

Commissie Bestuur 30 november
Presentatie: kennismaking nieuwe wet inburgering
Toelichting op de nieuwe wet inburgering.
• Herindeling Barneveld Scherpenzeel
De VVD fractie wil in gesprek met het college naar
aanleiding van het besluit van de minister van Binnenlandse
Zaken (BZK) over de herindeling Barneveld - Scherpenzeel.
Het besluit van de minister geeft voor de fractie aanleiding
om over de voorgestelde (verdere) samenwerking tussen
Barneveld en Scherpenzeel het gesprek te voeren met het
college en de commissie.
• Besluit B&W: Kwaliteitsontwikkeling wegen 2020-2021
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fracties van

Pro'98, de ChristenUnie, Lokaal belang en de VVD. De
fracties wensen onder meer te spreken over de huidige
staat van de wegen.
•B
 esluit van B&W: Onderzoek natuurbegraven binnen de
gemeente Barneveld
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fractie van
de ChristenUnie. In het stuk worden diverse beperkingen
gedeeld om natuurbegraven te gebruiken. Daarover wil de
CU graag doorpraten.
• Groeiplan
Lokaal belang wenst te spreken over de concrete invulling
van dit groeiplan voor de gemeentelijke organisatie
van Barneveld. Specifiek wil LB ingaan op de concrete
meerwaarde voor de samenleving en wat dit plan bijdraagt
in het kader van voorzieningen.
Hamerstukken
• Notitie informatieverstrekking en openbaarheid 2021
In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de
openbaarheid van documenten en van vergaderingen.
Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen
openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid
uitzonderingen op de regel zijn.
• Openbaarheid besluitvorming en mandaat Wob
Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het
presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van
de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar
gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en

presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld
voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad
of een raadscommissie.
•A
 ctualisering Afvalstoffenverordening
De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Met twee
inhoudelijke toevoegingen: artikel 18 bevat de inhoudelijke
toevoeging over de inzameling van kadavers. De andere
inhoudelijk toevoeging staat in artikel 21 waarmee
de Afvalstoffenverordening ook is voorbereid op de
Omgevingswet die in de loop van 2022 wordt ingevoerd.

Commissie Samenleving woensdag 1 december
Besluit B&W inzake evaluatie vroegsignalering
schuldhulpverlening
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fracties van
de VVD, Pro'98, CDA en CU. De VVD wil in gesprek over
de uitvoering van de wet, Pro’98 wil in gesprek over de
mogelijkheden om ondanks corona in contact te komen met
deze doelgroep en het CDA wenst de praktijk en ervaringen
te bespreken.
• Rapportage jeugd
Toelichting op – en bespreking van de rapportage.
• Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fractie van
het CDA. Het CDA wil graag de praktijk verder bespreken
met het college.
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• E xtra krediet voor de uitbreiding van de Burgthof
Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof
blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het
aantal gebruikers het toegekende krediet tekort schiet.
Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met
aanvullend krediet.
• Voorfinanciering Wheem- en Julianaschool
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere
uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en
het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende
jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een
bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

Commissie Grondgebied donderdag 2 december
Concept- Recreatiezoneringplan Veluwe
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fractie van de
ChristenUnie, mede met het oog op de mogelijkheid om als
gemeente, al dan niet via de Veluwe-alliantie, een zienswijze
in te dienen. Daarnaast hebben ook LB en BI dit stuk
geagendeerd voor bespreking.
• Verordening Nadeelcompensatie Barneveld
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet
vallen nadeelcompensatie en planschade onder één

noemer: nadeelcompensatie. Doordat veel regels voor
de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding
uitputtend in de wettelijke regelingen zijn opgenomen (Awb
en Omgevingswet) is het voor de raad slechts mogelijk
om over enkele onderwerpen nog aanvullend regels op te
nemen in een gemeentelijke verordening.
•N
 atuur inclusief bouwen
Op 19 juni 2019 is er door ChristenUnie, Burgerinitiatief
en Pro’98 de motie Natuurinclusief Bouwen ingediend.
Op 7 januari 2020 heeft het college ingestemd met een
positieve beantwoording van deze motie, waarin wordt
voorgesteld om een puntensysteem passend bij de
gemeente Barneveld op te stellen. Dit puntensysteem is nu
gereed en de reikwijdte ervan kan worden besproken in de
commissie.
Hamerstukken
• Projectafwijkingsbesluit voor de bouw van een
agrarische loods aan de Heetkamperweg 21, Stroe
De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw
van een agrarische loods aan de Heetkamperweg 21
in Stroe is in strijd met het geldende bestemmingsplan
“Heetkamperweg II”. Het bestemmingsplan is op 24

5

juni 2021 vastgesteld. Dit plan biedt ten onrechte geen
mogelijkheid voor de bouw van een agrarische loods. De
bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de
voorwaarde voor het toepassen van deze bevoegdheid
is dat de raad een zogenaamde ‘verklaring van geen
bedenkingen’ afgeeft.

Contact met ons
U kunt met elk raadslid van de verschillende politieke
partijen contact opnemen. Heeft u vragen over ons
en ons werk? De griffier en de raadsondersteuners
vertellen u graag meer.
Stuur uw vraag naar: raadsondersteuning@barneveld.nl

Volg de raads- en commissievergaderingen via barneveld.nl/live

BEDANKT!
Morgen is het de Dag van de Ondernemer. Een dag
waarop we in het bijzonder stilstaan bij wat ruim 6.000
ondernemers betekenen voor onze gemeente Barneveld.
Van pluimveehouders in het buitengebied tot de maak- en transportsector op
onze bedrijventerreinen.
Van winkeliers in de dorpen tot de gastvrije toeristische branche op de Veluwe.
Van de uitnodigende horeca tot al die honderden zzp-ers.
Van… teveel om op te noemen.
Bedankt! Voor jullie ondernemerschap, creativiteit, innovatie, dienstverlening en
gastvrijheid. Voor veel ondernemers werd dat ondernemerschap de afgelopen
periode soms danig op de proef gesteld. Het was en is geen gemakkelijke
periode. We zien uit naar het moment waarop alles weer terug bij het oude is.
Houd vol!
College van B&W & Gemeenteraad Barneveld
P.S. En voor alle inwoners die dit lezen: koop, bestel en besteed lokaal.
Laat onze plaatselijke ondernemers niet in de steek.
Vragen over ondernemen in Barneveld?
Neem contact op met het Ondernemersloket Barneveld via 14 0342 of
ondernemersloket@barneveld.nl.

