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Een groen en fijn schoolplein
In de gemeente Barneveld willen we meer groen en
meer biodiversiteit, ook op schoolpleinen. Dus niet
alleen maar tegels, maar een groener schoolplein
met bomen, struiken, bloemen, insecten en vogels.
Een schoolplein waar buitenlessen worden gegeven
en kinderen kunnen ontdekken en ontspannen. Waar
het wemelt van de insecten en vlinders en heel veel te
leren valt. In november en december starten daarom
de eerste 8 scholen met het vergroenen van hun
schoolplein.
Tijdens deze periode gaan maar liefst 5 bomen, 150
heesters en 1100 vaste planten de grond in. Dit wordt
gedaan in een samenwerking tussen enthousiaste
leerkrachten, leerlingen, conciërges, ouders, bedrijven
en de gemeente. De scholen die meedoen krijgen de
beplanting van de gemeente. Ze gaan zelf aan de slag
om tegels te verwijderen en de planten een mooi plekje te
geven.
Veel hulp
Er is veel enthousiasme bij de scholen en de leerlingen,
maar ze kunnen het niet alleen. Ze krijgen hulp van
ouders, conciërges, hoveniers en bedrijven. Wethouder
Didi Dorrestijn-Taal is erg enthousiast: “Dit project zorgt
niet alleen voor groenere, gezondere schoolpleinen, maar
het brengt ook nieuwe energie en vrolijkheid om samen
met elkaar iets positiefs te doen. In deze moeilijke coronatijd is verbinding met elkaar enorm belangrijk en dit
project draagt daar ook aan bij”.
Minder hittestress
Nadat de wethouder in oktober al het vernieuwde
schoolgebouw van De Vliegeniers had geopend, werd
afgelopen maandag als laatste nog de beplanting van
het nieuwe, groene schoolplein aangebracht. Een mooie

Leerlingen van De Vliegeniers hebben heel hard
gewerkt om alle plantjes de grond in te krijgen

boom, heesters, 4 borders en een geveltuin zorgen voor
meer biodiversiteit en minder hittestress. Ook kan regen
de bodem beter in trekken.
De scholen die dit najaar meedoen aan deze actie zijn
De Vliegeniers, De Branding, Willem van Oranjeschool,

Beste inwoners, ondernemers,
Wie had gedacht dat we opnieuw zo onzeker de
decembermaand in zouden gaan? Helaas laait
het coronavirus weer op. Dit gaat zó snel dat de
druk op de zorg ernstig toeneemt. Er zijn dus
nieuwe maatregelen nodig. Sinds deze week is de
anderhalve meter afstand weer verplicht. Kunnen
we het opbrengen ons gedrag wéér aan te moeten
passen? Wie het landelijke nieuws deze dagen
volgt, krijgt er een hard hoofd in...
Als burgemeester van Barneveld ben ik daarom
trots op de veerkracht die onze lokale samenleving
blijft tonen. Er zijn zoveel goede voorbeelden te
noemen: Horecaondernemers die ervoor zorgen
dat je ook voor de aangepaste sluitingstijd volop
kunt genieten. Kerken die afschalen en weer
overschakelen naar digitale diensten. Gastvrije
winkeliers die er alles aan doen om hun klanten
veilig te verwelkomen. En niet te vergeten, alle
vrijwilligers die hun sportclubs samen draaiende
houden.
Daar wil ik graag mijn grote waardering voor
uitspreken!
Laat deze voorbeelden een inspiratie zijn om je af
te vragen: ‘Wat kan ik zelf doen om besmettingen
te voorkomen?’ Blijf in ieder geval alle basisregels
volgen.
Houd moed en let een beetje op elkaar!
Burgemeester Jan Luteijn

De Lijster, De Fontein en het Johannes Fontanus College
in Barneveld. De Regenboog en De Vlindertuin doen
mee in Voorthuizen. In het voorjaar van 2022 staat de
volgende plantactie op de agenda, met als doel om zoveel
mogelijk scholen te helpen met het vergroenen van hun
schoolplein.

Lever uw snoeiafval 27 november
gratis in
Heeft u snoeiafval uit de tuin? Op zaterdag 27 november kunt u tussen 9.00 en 13.00
uur op verschillende plekken uw snoeiafval kwijt. Neem uw milieupas mee. U kunt het
snoeiafval brengen met de kruiwagen of aanhanger achter uw auto. De verenigingen,
scholen en kerken die eerder meehielpen met de oud papierinzameling, helpen de
gemeente nu met deze snoeiafval-inzameling.
Hoe werkt het?
• Op negen plekken kunt u uw groenafval uit
de tuin brengen.
• Alleen takken en snoeiwerk uit de tuin
worden geaccepteerd.
• Geen blad, (tuin)aarde of andere afval- en
grondstoffenstromen.
• Laat uw milieupas zien. Deze wordt
geregistreerd door de vrijwilligers.
• Niet toegankelijk voor hoveniers en
tractoren (met of zonder aanhanger).
• Niet bedoeld voor het legen van
gft-kliko’s.
Inleverlocaties
• Barneveld - Jan Seppenplein bij Goede
Herder Kerk

•V
 oorthuizen - Parkeerterrein bij
Mandenvlechterslaan, naast
bedrijfsverzamelgebouw
•V
 oorthuizen - Parkeerterrein bij zwembad
Heuvelrand
•V
 oorthuizen - Parkeerterrein De Eng,
Rochetstraat
•S
 troe - Parkeerterrein bij basisschool De
Bron
•K
 ootwijkerbroek - Parkeerterrein bij
Koningin Beatrixschool
•K
 ootwijkerbroek - Parkeerterrein bij
Rehobothschool
•T
 erschuur - Sandersstraat, bij Basisschool
de Zaaier
•Z
 wartebroek - Parkeerterrein achter
dorpshuis De Belleman
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Informatie- en adviespunt voor ouderen
Het lukt me niet meer zelf mijn huishouden te doen. Wie kan mij helpen? Doordat
ik niet meer mobiel ben, kom ik nergens meer. Wat is er mogelijk? Ik zie en spreek
weinig mensen. Hoe kom ik met anderen in contact? Ik maak mij zorgen om mijn
gezondheid in verband met het corona-virus. Voor deze en alle andere vragen
kunnen ouderen terecht bij het Informatie- en adviespunt in Barneveld. Gratis en
zonder doorverwijzing.
De Ouderenadviseur van MEE luistert naar
de vraag, denkt mee en geeft informatie
en advies. Ze kunnen u ook bijstaan in
een gesprek met een gemeente of een
zorgorganisatie, bij een onderzoek of een
aanvraag voor een voorziening of zorg.
Inloopspreekuren
Er zijn diverse inloopspreekuren in de
gemeente Barneveld:
• Dinsdag 10.00 – 13.00 uur: Bibliotheek
Barneveld, Nieuwstraat 29 in Barneveld
• Donderdag 10.00 – 12.00 uur: Dorpshuis
de Wardborg, Koningsweg 27 in
Garderen

•D
 onderdag 14.00 – 16.00 uur:
Ontmoetingscentrum de Eng,
Rochetstraat 2 in Voorthuizen
Ouderenadviseur Judith Hoogeveen
luistert naar uw vraag, denkt mee en
geeft informatie & advies. Het is ook
mogelijk om een afspraak te maken voor
een huisbezoek. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 – 30 99 90 46 of per
mail j.hoogeveen@meeveluwe.nl.
 j.hoogeveen@meeveluwe.nl
 06 – 30 99 90 46

Terrashaard, vuurkorf en barbecue met
minder rook- en geuroverlast
Wanneer u een terrashaard, vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook
bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken
luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw
omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.
Een terrashaard, vuurkorf of barbecue in de tuin zorgt voor schadelijke stoffen in de
lucht, voor u en voor uw buren. Dat is voor niemand gezond, maar kinderen, ouderen en
mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van.
Hout en houtskool stoken veroorzaakt naast
geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals
fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen
en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke
stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier
waarop u stookt.

Agenda
Vergaderingen
• 30 november Commissie Bestuur
• 1 december Commissie Samenleving
• 2 december Commissie Grondgebied
Militaire oefening
1 december oefent de Koninklijke Landmacht met voertuigen in het gebied Barneveld,
Leusden en Scherpenzeel

Wilt u toch de terrashaard, vuurkorf of
barbecue aansteken? U kunt de hoeveelheid
schadelijke stoffen in uw tuin verminderen
door anders te stoken. Stap bijvoorbeeld
over op een elektrische barbecue.
Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil
weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig
weer kunt u de terrashaard, vuurkorf en
barbecue dus beter uitlaten. Kijk daarom
altijd op www.stookwijzer.nu voordat u gaat

Collectes
28 november t/m 4 december Leger des Heils

stoken en stook niet bij een stookalert.
Wist u dat
•O
 ngeveer 1 op de 3 Nederlanders last
heeft van houtrook? Dit gaat vooral
om geuroverlast, irritaties van ogen en
luchtwegen en het dicht moeten laten van
ramen en ventilatieroosters.
•B
 lootstelling aan houtrook directe
klachten van de luchtwegen kan geven
zoals hoesten en benauwdheid?
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
blootstelling aan houtrook leidt tot meer
(ziekenhuisopnamen voor) hart- en
vaataandoeningen.
stookwijzer.nu

Afschermplicht voor hobby
houders vanwege vogelgriep

Mogelijkheden vaccineren
tegen coronavirus

Onderhoud aan de kerktoren
in Kootwijk

Bent u hobbyhouder van pluimvee, watervogels
of loopvogels? Dan geldt er sinds 26 oktober 2021
een landelijke afschermplicht. Voor commerciële
pluimveebedrijven geldt een ophokplicht. De reden voor
de afschermplicht zijn de uitbraken van vogelgriep op
verschillende plekken in Nederland.

Wilt u zich zonder afspraak laten vaccineren tegen het
coronavirus? Wij zetten voor u de mogelijkheden op een rij.

Op 1 december gaat de gemeente Barneveld werkzaam
heden uitvoeren aan de toren van de Nederlands
Hervormde Kerk in Kootwijk.

Veel mensen blijken zich niet bewust van de landelijke
afschermplicht die sinds 26 oktober van kracht is vanwege
uitbraken van vogelgriep. We krijgen meldingen dat
hobbyhouders hun dieren niet goed afschermen. Ook leven
er veel vragen over de afschermplicht voor hobbyhouders.
Vogelgriep is een zeer besmettelijke dierziekte die
vaak dodelijk is voor hoenderachtigen, watervogels en
loopvogels. Een besmetting heeft niet alleen gevolgen voor
de hobbyhouder, maar vormt ook een zeer groot risico voor
pluimveebedrijven in de buurt.
Dus heeft u pluimvee, watervogels of loopvogels? Scherm ze
af! Zo voorkomt u dat uw dieren in contact komen met zieke
wilde vogels of hun uitwerpselen. Verkoop ook geen eieren
langs de weg.
De ophok- en afschermplicht is wettelijk verplicht. Politie
en handhavers kunnen hierop handhaven, om verdere
verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Meer
informatie vindt u op rijksoverheid.nl/vogelgriep
rijksoverheid.nl/vogelgriep

Vaccinatielocatie De Reehorst
U kunt zich in onze regio dagelijks tegen het coronavirus
laten vaccineren in De Reehorst, Bennekomseweg 24 in Ede.
Zonder afspraak kunt u daar tussen 08.00 uur en 19.00 uur
terecht.
Vaccinatiebus in Barneveld en Voorthuizen
Daarnaast is er de vaccinatiebus van GGD GelderlandMidden. Deze staat op donderdagen in Barneveld en nog
twee zaterdagen in Voorthuizen.
• Barneveld, Kapteijnstraat 9b:
	25 november plus 02, 09, 16 en 23 december,
12.00 - 18.00 uur
• Voorthuizen, op het parkeerterrein van Bethabara, Van
den Berglaan 79 (tegenover Nieuw Avondrust):
27 november en 11 december, 10.00 – 16.00 uur
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.
ggdgm.nl

De klok met wijzerplaten en de pijnappel (hoogste deel
van de kerk) worden gedemonteerd, omdat deze opnieuw
worden verguld. Daarnaast worden verschillende onderdelen
van de kerktoren geïnspecteerd. Begin 2022 worden de
klok en de pijnappel weer teruggeplaatst. Ook worden dan
herstelwerkzaamheden uitgevoerd als dat nodig is.
Gebouwd in de 16e eeuw
De Nederlands Hervormde kerk is een dorpskerkje met
driezijdig gesloten koor. De kerk is gebouwd in het begin van
de 16e eeuw. De zware bakstenen toren heeft korfbogige
nissen. De klok heeft een diameter van 47,5 cm. De kerk
wordt nog altijd gebruikt.
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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.

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.
Naam / geboortedatum
MA Koch geb 04-01-1983
P Kwiatkowska geb 17-02-1994
MR Noga geb 27-08-1997

Adres
Tulpenstraat 20 Barneveld
Tulpenstraat 20 Barneveld
Tulpenstraat 20 Barneveld

Datum voornemen
22-11-2021
22-11-2021
22-11-2021

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.
BESLUIT 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 besluit genomen om van onderstaande personen
gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekende bestemming.
Naam / geboortedatum
PJ Jura geb 11-03-1987

Adres
Hoofdstraat 110 Voorthuizen

Datum besluit
22-11-2021

Bezwaar maken
Een belanghebbende die het besluit om bepaalde redenen onjuist vindt, kan op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het
besluit, te weten deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld
of digitaal via Bezwaar maken tegen een besluit | Gemeente Barneveld. Belanghebbenden
die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed
dit vereist. Dit verzoek dient in tweevoud gericht te worden aan de Rechtbank Arnhem, Sector
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening
aanvragen | Rechtspraak Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een
verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
• 2021W2920
Beekstraat 5, 3771 CM Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Datum indiening: 16-11-2021
• 2021W2931
Energieweg 23, 3771 NA Barneveld: het bouwen van een bedrijfspand
Datum indiening: 17-11-2021
• 2021W2934
Heestereng 53, 3773 AJ Barneveld: het kappen van 2 tulpenbomen
Datum indiening: 17-11-2021
• 2021W2924
Korenbloemstraat 1, 3772 GJ Barneveld: het bouwen van een bijgebouw
Datum indiening: 16-11-2021
• 2021W2926
Boshuisweg 17, 3794 MX De Glind: het bouwen van een eierlokaal met hygienesluis aan
bestaande stal
Datum indiening: 16-11-2021
• 2021W2911
Postweg 15, 3794 MJ De Glind: het kappen van 1 es
Datum indiening: 15-11-2021
• 2021W2937
Putterweg 76, 3886 PH Garderen: het kappen van 1 douglas
Datum indiening: 17-11-2021
• 2021W2938
Sleedoornweg 23, 3886 MS Garderen: het plaatsen van een propaantank
Datum indiening: 17-11-2021

• 2021W2933
Baron van Nagellstraat 62, 3781 AT Voorthuizenactualiseren milieuvergunning
Datum indiening: 09-11-2021
• 2021W2914
Oldambtster 9, 3781 KC Voorthuizen: het plaatsen van een carport
Datum indiening: 15-11-2021
• 2021W2922
Rubensstraat 71-42, 3781 VL Voorthuizen: het drastisch snoeien van een Italiaanse Populier
Datum indiening: 16-11-2021
Ontwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning
• 2021W2877
Kosterijweg 7, 3774 BG Kootwijkerbroekbrandveilig gebruik tijdelijke huisvesting Koningin
Beatrixschool
Einde reactietermijn: 06-01-2022
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• 2021W2830
Burgemeester Aschofflaan 2, 3772 MV Barneveld: het gebruiken van een winkelpand in
afwijking met het bestemmingsplan
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2562
Dr. Willem Dreeslaan - westelijke berm, 3771 RW Barneveld: het kappen van 7 bomen
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2606
Gelkenhorsterweg 7, 3771 RH Barneveld: het gewijzigd bouwen van de woning ten opzichte
van verleende omgevingsvergunning 2018W1692
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2625
Leeuwebekstraat 18, 3772 XR Barneveld: het uitbreiden van de woning
Verzenddatum: 19-11-2021
• 2021W2464
Marconistraat 29, 3771 AM Barneveldtijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve
van een kringloopwinkel
Verzenddatum: 16-11-2021
• 2021W2456
Narcissenstraat 260, 3772 JG Barneveld: het kappen van 2 bomen op begraafplaats De
Plantage
Verzenddatum: 16-11-2021
• 2021W2450
Narcissenstraat 260, 3772 JG Barneveld: het kappen van 5 bomen op begraafplaats De
Plantage
Verzenddatum: 16-11-2021
• 2021W2509
Thorbeckelaan 64, 3771 EK Barneveld: het kappen van 1 berk
Verzenddatum: 16-11-2021
• 2021W0853
Wilhelminastraat 55, 3771 AP Barneveldlegaliseren aangebouwd bijgebouw en wijz. gebruik
vrijstaand bijgebouw naar B&B
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2447
Postweg 15, 3794 MJ De Glind: het realiseren van een uitrit
Verzenddatum: 19-11-2021
• 2021W2911
Postweg 15, 3794 MJ De Glind: het kappen van een boom
Verzenddatum: 19-11-2021
• 2021W2504
Kootwijkerdijk 6, 3774 JT Kootwijkerbroek: het kappen van 9 populieren
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2529
Rehobothstraat 44, 3774 CL Kootwijkerbroek: het kappen van 1 hazelaar
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021W2475
Wolweg 34, 3776 LP Stroe: het kappen van 5 bomen in verband met het plaatsen
zonnepanelen
Verzenddatum: 18-11-2021
• 2021BM024
Baron van Nagellstraat 90 A, 3781 AT Voorthuizenopleggen procedure
maatwerkvoorschriften
Verzenddatum: 19-11-2021
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
• 2021W1640
Wikselaarseweg - Kromme Akker, 3781 MK Voorthuizen: het bouwen van 27 woningen
Einde terinzagelegging: 06-01-2022
• 2021W1645
Wikselaarseweg - Kromme Akker Zuid, 3781 MK Voorthuizen: het bouwen van 35 woningen
Einde terinzagelegging: 06-01-2022
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
• 2021W2139
Orpingtonlaan 12, 3772 WX Barneveld: het bouwen van een schuur met overkapping
• 2021W2491
Raperbeek 78, 3772 RW Barneveld: het plaatsen van een erfafscheiding
• 2021W2488
Valkseweg nabij nr.198, 3771 RE Barneveld: het aanleggen van een uitweg
• 2021W2455
Heetkamperweg 21, 3776 LW Stroe: het verbreden van de inrit
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
• 2021W2010
Walhuisweg 29, 3774 TA Kootwijkerbroek: het afwijken van het bestemmingsplan voor een
B&B
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Geaccepteerde meldingen
• 2021M0285
Postweg 5, 3772 MJ Barneveldmelden dakventilatie en overige wijzigingen
• 2021M0362
Grote Muntweg 5, 3774 BS Kootwijkerbroekveranderen van de activiteiten
• 2021BL177
De Tes 3, 3781 MN Voorthuizen: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
RUIMTELIJKE ORDENING
Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Harderwijkerweg tussen 4 en 4 C
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 26 november 2021 ontwerpen ter
inzage liggen van de wijziging Harderwijkerweg I van het bestemmingsplan Garderen en de
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ aan de Harderwijkerweg tussen 4 en 4 C
in Garderen. De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in de bouw van een extra woning op het perceel
Harderwijkerweg tussen 4 en 4 C in Garderen.
Ontwerpwijziging
Het college heeft het voornemen om voor het plan een wijziging vast te stellen. De
ontwerpwijziging Harderwijkerweg I ligt ter inzage.
Ontwerp-omgevingsvergunning
Gelijktijdig met de ontwerpwijziging liggen ook de aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.
Terinzagelegging
De ontwerpwijziging, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 26 november 2021 tot en met 6 januari 2022 ter inzage bij het servicepunt
Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via
onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien,
dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://
www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via
telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen
hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen
medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen
naar rodigitaal@barneveld.nl.
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen
Daarnaast is het plan Harderwijkerweg I in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1666-0001
De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1666-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?
Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over
de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw
zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u
gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten
op de gemeentelijke website (Zienswijze indienen | Gemeente Barneveld). Wij merken de
ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar
aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving
via telefoonnummer (0342) 495 335.
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Verkeersmaatregel Van Hogendorplaan
Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben besloten om 2
voetgangersoversteekplaatsen en een parkeerverbod in te stellen op de Van Hogendorplaan
in Barneveld.
Einde bezwaartermijn: 6 januari 2022
Inzien en bezwaar maken
Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving
in het gemeentehuis. Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist
vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de
Gemeentepagina een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://
www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u
wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben
ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in
tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden ingediend bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx. Kijk
op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek
om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Straatnaamgeving
Straatnaamgeving Kromme Akkerzuid II
Op 26 oktober 2021 heeft het College van B&W van de gemeente Barneveld besloten de namen
‘Van Bommelstraat’ en ‘Kuijerstraat’ toe te kennen aan twee nieuwe straten in Voorthuizen.

Wegwerkzaamheden
Kootwijkerbroek
Wegomleiding Wencopperweg en Krollerweg verlengd tot 3 december. De werkzaam
heden aan het asfalt en de berm hebben vertraging opgelopen. Verkeer wordt omgeleid via
de Wesselseweg, Veluweweg, Drieënhuizerweg, Garderbroekerweg en Plaggenweg.
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden:
barneveld.nl/wegwerkzaamheden
 14 0342
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VERKEER
Verkeersmaatregel de Savornin Lohmanlaan (t.H.V. Huisnummers 1-15) en Groen van
Prinstererlaan (t.h.v. huisnummers 3-21)
Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben besloten om door middel van het
plaatsen van de borden model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbodszone
in te stellen aan de oneven zijde van de Savornin Lohmanlaan t.h.v. de huisnummers 1-15.
Daarnaast wordt door middel van het plaatsen van de borden model E1 van bijlage 1 van
het RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen aan de oneven zijde van de Groen van
Prinstererlaan t.h.v. de huisnummers 3-21.
Einde bezwaartermijn: 6 januari 2022

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

