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Corona: Extra testlocatie, informatiepunten
en vaccineren
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds erg
hoog. Daarom zetten GGD Gelderland-Midden en de
gemeente Barneveld nog meer in op het voorkomen
van deze besmettingen. Hoe? Dat leest u hieronder.
Tijdelijke extra testlocatie in Barneveld
Van 1 december tot en met 17 december is er tijdelijk een
extra testlocatie in Barneveld. Deze bevindt zich in de
Goede Herder kerk en is geopend tussen 10.00 en 16.00
uur. Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u daar op
afspraak een coronatest door de GGD laten doen.
De test is nodig als u corona-gerelateerde klachten heeft.
Of als u contact gehad heeft met iemand die corona
heeft. Testen gaat op afspraak! Een afspraak maakt u via
coronatest.nl of bel naar 0800-1202.
De Goede Herder kerk staat aan het Jan Seppenplein 70
(navigatie: Rooseveltstraat 15). De tijdelijke testlocatie
is een aanvulling op de vaste locatie in ’t Trefpunt in
Voorthuizen.
Corona informatiepunt bibliotheek
Van 7 december tot en met eind februari kunt u met
vragen over corona terecht bij een GGD-informatiepunt in
de bibliotheek. Heeft u vragen over testen, quarantaine,
vaccinatiebewijzen of andere vragen over corona? Op de
volgende tijden zijn GGD-medewerkers aanwezig in de
verschillende vestigingen:
o Barneveld: dinsdag en donderdag 9.30-13.00 uur
o Kootwijkerbroek: dinsdag 14.00-16.00 uur
o Voorthuizen: woensdag 14.00-16.00 uur
Vaccinatiebus in Barneveld en Voorthuizen
Wilt u zich laten inenten tegen corona? De vaccinatiebus

staat op donderdag 2, 9, 16 en 23 december van 12.00 tot
18.00 uur in Barneveld. Het adres is Kapteijnstraat 9b.
Op zaterdag 11 december staat deze daarnaast op het
parkeerterrein van Bethabara, Van den Berglaan 79 in
Voorthuizen. Daar kunt u tussen 10.00 uur en 16.00 uur
terecht voor een vaccinatie.
Een afspraak bij de vaccinatiebus maken is niet
nodig. Wel moet u uw ID-bewijs meenemen en in de
vaccinatiebus een mondkapje dragen. De artsen van GGD
Gelderland-Midden kunnen ook vragen beantwoorden

in de vaccinatiebus. Ook kunt u het gele boekje laten
aftekenen en hulp krijgen bij het activeren van de QRcode in de CoronaCheck-app.
Vragen en hulp
Veel informatie over testen en vaccineren vindt u op
ggdgm.nl of via het telefoonnummer 0800 - 8446 000.
ggdgm.nl
 0800 - 8446 000.

Van lege shampoo fles naar plastic
speelgoedauto
Wat hebben een lege shampoo fles en een plastic speelgoedauto met elkaar gemeen?
Het plastic uit de shampoo fles kan gebruikt worden om nieuwe plastic producten van
te maken. Zoals een speelgoedauto. Zo is de lege shampoo fles ineens geen afval meer,
maar een grondstof!
Gooi plastic verpakkingen in pmd-kliko
Gooi uw lege plastic verpakkingen dus in
de pmd-kliko of pmd-zak. De verpakkingen
moeten leeg zijn. Stop verpakkingen niet in
elkaar. Dat maakt het namelijk lastig om ze
te verwerken. Zitten er nog etensresten in de
verpakking? Doe die bij het gft. Zo blijft ons
pmd zuiver en kan het worden gebruikt om
nieuwe producten van te maken. Daardoor
zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. En
dat is beter voor het milieu.

Zorgverzekering voor inwoners met een
laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de collectieve
zorgverzekering van de gemeente. Deelnemers ontvangen korting op de zorgpremie en
de gemeente geeft een financiële bijdrage. Stap uiterlijk 31 december 2021 over.
Op barneveld.nl/zorgverzekering vindt u meer informatie over de collectieve zorgverzekering
van de gemeente. Ook leest u er wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen.
Hulp nodig?
U kunt uw vragen telefonisch stellen en hulp krijgen bij het afsluiten van de verzekering. Bel
hiervoor naar 14 0342. Van 13 tot en met 24 december zijn extra medewerkers beschikbaar die
u kunnen helpen.
Gezondverzekerd.nl
Op gezondverzekerd.nl/barneveld vindt u de zorgpakketten waaruit u kunt kiezen. U kunt via
de site eenvoudig uw eigen pakket samenstellen en overstappen.
barneveld.nl/zorgverzekering
gezondverzekerd.nl/barneveld
 14 0342

Geen harde plastics bij het pmd
Plastic producten of harde plastics mogen
niet bij het pmd. Die kunnen namelijk nog
niet gerecycled worden. De speelgoedauto
moet dus, als die kapot is, bij het restafval.
Twijfelt u wel eens wat bij het pmd mag?
Gebruik dan het AfvalABC in de AfvalWijzerapp of op www.mijnafvalwijzer.nl.
#afvalscheidendoejezo
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Houtkachels en veiligheid
Open houtkachels en haarden gebruiken lucht uit de kamer waar ze staan. Ook als
er glas of een deurtje voor de vlammen zit. Ze hebben geen aparte aanvoerpijp voor
lucht. Als er niet genoeg verse lucht de kamer in komt (bijvoorbeeld omdat het raam of
ventilatierooster dicht is), ontstaat er onderdruk. Verbrandingsgassen gaan dan niet via
de schoorsteen naar buiten, maar komen de kamer in. In die verbrandingsgassen zitten
veel schadelijke stoffen. Daarom is het écht nodig om een raam of ventilatierooster
open te zetten: een houtkachel gebruikt bijvoorbeeld 250 m3 lucht per uur!
Gesloten houtkachel is veiliger en zuiniger
Gesloten houtkachels hebben een extra pijp naar buiten om de lucht voor het vuur aan te
voeren. Daardoor zijn ze veiliger en hebben ze een hoger rendement dan open kachels.
Pelletkachels hebben net als gesloten houtkachels een extra pijp voor de luchtaanvoer, maar
het rendement van de kachel is hoger en ze veroorzaken minder fijnstof. Pelletkachels werken
automatisch en hebben daardoor een betere verbranding. Uit metingen blijkt dat pelletkachels
die aan de normen voldoen, per branduur 70 tot 95 procent schoner zijn dan oudere
houtkachels.

Cursus Betrokken bij Barneveld op
7 december
De gemeente Barneveld organiseert dinsdagavond 7 december 2021 opnieuw de
cursus Betrokken bij Barneveld. De cursus is bedoeld voor inwoners die graag willen
weten hoe de gemeente Barneveld wordt bestuurd en is georganiseerd. Eerdere
edities werden enthousiast ontvangen. In verband met de coronamaatregelen wordt
de cursus digitaal (via MS Teams) gegeven.

Let op koolmonoxide
Bij alle kachels moet je opletten dat er geen koolmonoxide (CO) vrijkomt. Koolmonoxide
ontstaat als de verbranding niet goed is en is giftig. Signalen dat er koolmonoxide in de lucht
zit zijn: Vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (die kunnen leiden tot verstikking).
Het is verstandig om een koolmonoxidemelder in huis op te hangen. Deze geeft een
alarmsignaal voordat de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht gevaarlijk wordt.

Extra aandacht voor gemeenteraadsverkiezingen
Er wordt ingegaan op bestuur, politiek en organisatie. Dit gebeurt op een interactieve
manier. Vanwege de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2022 is de cursus ook
interessant voor inwoners die actief willen worden in de politiek. Er wordt extra aandacht
besteed aan wat het werk van een gemeenteraad(slid) is. Ook wordt er ingegaan op hoe de
verkiezingen in zijn werk gaan.
De cursus wordt gegeven door burgemeester Jan Luteijn, gemeentesecretaris Wabe
Wieringa en griffier Iede Bakker. Bovendien zal een aantal raadsleden meewerken.
Aanmelden
De cursus is gratis en er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. Aanmelden of meer
weten? Mail uiterlijk 3 december naar raadsondersteuning@barneveld.nl
Na aanmelding volgt meer informatie over het programma.
 raadsondersteuning@barneveld.nl
 14 0342

Gft-inzameling week 51
vervalt

CompensatieCultuur en
Corona voor 2e helft 2021

Test uw verkeerskennis

Bent u een cultuuraanbieder / culturele organisatie
in de gemeente Barneveld? En heeft u in de 2e helft
van 2021 verliezen geleden door de coronacrisis?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe
compensatieregeling.

Misschien neemt u al wat langer deel aan het verkeer.
U heeft waarschijnlijk al heel wat kilometers afgelegd.
Maar wanneer heeft u zich voor het laatst verdiept in de
verkeersregels? Benieuwd hoe het ervoor staat met uw
verkeerskennis? Doe de VVN Opfriscursus!

Alle Nederlandse gemeenten ontvingen onlangs weer
coronamiddelen van het Rijk. De gemeenteraad besloot
om deze in te zetten voor de lokale cultuur. Met de regeling
steunt de gemeente de culturele organisaties die financiële
problemen hebben door de coronacrisis. Zo stimuleert zij
het breed toegankelijk maken en houden van cultuuraanbod
voor inwoners van de gemeente Barneveld. De regeling
is deze keer alleen gericht op het compenseren van
coronagerelateerde verliezen en niet meer op innovatie.

Met de cursus test u uw verkeerskennis. U krijgt gelijk de
antwoorden te zien met uitleg. Zo ontdekt u binnen enkele
minuten of uw verkeerskennis nog actueel is.
Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld voorrang verlenen,
rotondes of nieuwe verkeersborden? Bekijk dan de 9 korte
video’s over veelvoorkomende verkeerssituaties. Zo kunt
u thuis, op uw eigen computer, tablet of smartphone, uw
verkeerskennis opfrissen.

Van maandag 6 december tot en met vrijdag
10 december (week 49) wordt voor de laatste keer dit
jaar gft-afval bij u opgehaald. In week 51 vervalt de
gft-inzameling. Houd er rekening mee dat het daarna
4 weken duurt voordat uw gft-kliko wordt geleegd.
In de 1e week van 2022 wordt het gft-afval weer bij u
opgehaald.
Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt
opgehaald? Open de AfvalWijzer-app of ga naar
mijnafvalwijzer.nl

Agenda
Vergaderingen
1 december Commissie Samenleving
2 december Commissie Grondgebied
Militaire oefening
29 november t/m 17 december oefent Defensie met een
laagvliegende legerhelikopter boven Midden-Nederland.

Aanmelden en informatie
U kunt zich als cultuuraanbieder aanmelden voor deze
compensatieregeling via: www.barneveld.nl/cultuursubsidie.
De deadline voor aanvragen is 31 januari 2022. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de cultuurmakelaar, Karelien
Druijff. Stuur een e-mail naar cultuurmakelaar@barneveld.nl
of bel naar het algemene telefoonnummer 14 0342.
barneveld.nl/cultuursubsidie
 cultuurmakelaar@barneveld.nl
 14 0342

Samenwerking
De opfriscursus is een samenwerking tussen gemeenten
en Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de provincie
Gelderland en ROV Oost-Nederland.
opfriscursus.vvn.nl
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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
• 2021W2961
Reinaerdshof 49, 3772 RL Barneveld: het vervangen van de dakconstructie en het plaatsen
van 2 dakkapellen
Datum indiening: 19-11-2021
• 2021W3013
Van Renesselaan 23 en 25, 3771 JX Barneveld: het plaatsen van een aansluitende dakkapel
voor beide woningen
Datum indiening: 25-11-2021
• 2021W2972
Harderwijkerweg 4 C: 3886 AM Garderen: het legaliseren van de uitweg
Datum indiening: 21-11-2021
• 2021W2990
Sleedoornweg 23: 3886 MS Garderen: het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van
een uitrit
Datum indiening: 23-11-2021
• 2021W2968
Garderbroekerweg 100, 3774 JG Kootwijkerbroek: het aanleggen van een zonnepark
Datum indiening: 19-11-2021
• 2021W3014
Meentweg 9, 3774 TK Kootwijkerbroek: het omzetten van vleesvarkens naar vleeskalveren
Datum indiening: 25-11-2021
• 2021W2983
Nachtegaalweg 21, 3774 PG Kootwijkerbroek: het tijdelijk bewonen van een bijgebouw
Datum indiening: 22-11-2021
• 2021W2971
Topperweg 1, 3774 LH Kootwijkerbroek: het kappen van 2 eiken
Datum indiening: 21-11-2021
• 2021W3008
Stroeërschoolweg 11 A, 3776 MN Stroe: het kappen van 2 berken
Datum indiening: 24-11-2021
• 2021W3006
Molweg 9, 3784 VC Terschuur: het veranderen van een bijgebouw in woning
Datum indiening: 24-11-2021
• 2021W3001
Apeldoornsestraat 35, 3781 PM Voorthuizen: het realiseren van een nieuwe etage op
bestaand pand
Datum indiening: 24-11-2021
• 2021W2984
Bakkersweg 56, 3781 GP Voorthuizen: het kappen van 1 eik
Datum indiening: 22-11-2021
• 2021W2970
Garderbroekerweg 48, 3781 JB Voorthuizen: het handelen in strijd met bestemmingsplan ten
behoeve van een paardrijbak
Datum indiening: 20-11-2021
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning
• 2021W2455
Bosbergerweg naast nr. 11, 3776 LV Stroe: het verbreden van de inrit (was gepubliceerd
onder Heetkamperweg 21)
Datum indiening: 22-09-2021
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• 2021W2622
Gasthuisstraat 4, 3771 HE Barneveld: het kappen van een conifeer
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W2552
Hessenweg 12-01, 3771 RB Barneveld: het verbouwen en vergroten van de woning
Verzenddatum: 24-11-2021
• 2021W2498
Kallenbroekerweg 160, 3771 TB Barneveld: het bouwen van een woning
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W2610
Nairacstraat 41, 3771 AX Barneveld: het kappen van 1 esdoorn
Verzenddatum: 26-11-2021
• 2021W1287
Scherpenzeelseweg 145, 3772 ME Barneveld: het veranderen van bedrijf door vervangen van
mestvarkens naar vleeskalveren en bouw werktuigenberging
Verzenddatum: 26-11-2021
• 2021W2799
Van Schothorststraat 27, 3772 AX Barneveld: het uitbreiden van de woning (dakopbouw
aanbouw)
Verzenddatum: 24-11-2021
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• 2021W2632
Kosterijweg nabij nr. 23, 3774 BG Kootwijkerbroek: het kappen van een berk
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W1948
Vinkekampweg 43, 3774 PK Kootwijkerbroek: bouwen van een loods
Verzenddatum: 24-11-2021
• 2021W2046
Wesselseweg 132, 3774 RL Kootwijkerbroek: het plaatsen van drie faunatorens
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W2520
Molenweg 30 A, 3781 VE Voorthuizen: het kappen van 2 Hollandse Linden
Verzenddatum: 25-11-2021
• 2021W2576
Paulus Potterstraat 60, 3781 ES Voorthuizen: het kappen van 1 rode beuk
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W2847
Wolsbergerweg 1, 3781 PE Voorthuizen: het wijzigen van de uitvoering van het dak van het
bijgebouw
Verzenddatum: 24-11-2021
• 2021W2765
Wolsbergerweg 18, 3781 PE Voorthuizen: het veranderen en plaatsen van dakkapellen
Verzenddatum: 23-11-2021
• 2021W2607
Zevenbergjesweg 13-68, 3781 NV Voorthuizen: het kappen van 1 berk
Verzenddatum: 25-11-2021
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
• 2021W2506
Wesselseweg 90, 3771 PD Barneveld: het verplaatsen van de uitrit
• 2021W2599
Wielweg 2, 3785 KR Zwartebroek: een wijziging van verleende omgevingsvergunning
2020W3144
Geaccepteerde meldingen
• 2021BL186
Grote Bosweg 15, 3771 LJ Barneveld: het tijdelijk lozen van bemalingswater
• 2021BL120
Irishof 1, 3772 JW Barneveld: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
• 2021BL181
Spoorstraat 9, 3771 HD Barneveld: het tijdelijk lozen van bemalingswater
• 2021M0314
Stockholmweg 5, 3771 NJ Barneveld: oprichten en in werking hebben timmerbedrijf
• 2021BL173
Valkseweg 17, 3771 RC Barneveld: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
• 2021BL176
Van Zuijlen van Nieveltlaan 3, 3771 AA Barneveld: het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
• 2021BL166
Putterweg - Versteghehof, 3886 PZ Garderen: het realiseren van 14 individuele gesloten
bodemenergiesystemen
• 2021M0169
Laageinderweg 37, 3774 TC Kootwijkerbroek: oprichten en in werking hebben van een
werktuigenberging met mestopslag
• 2021M0389
Meentweg 9, 3774 TK Kootwijkerbroek: veranderen van de veebezetting
• 2021M0227
Zeumerseweg 18, 3781 PC Voorthuizen: veranderen van activiteiten
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
• 2021W2551
Kortelaan 9, 3771 HS Barneveld: het bouwen van een bijgebouw (vergunningsvrij)
Datum besluit: 25-11-2021
ALCOHOLWET
Aanvraag Exploitatievergunning
Barneveld
Aanvraag voor het exploiteren van een afhaalrestaurant met bezorgservice voor sushi,
dagelijks van 14:00 tot 21:00 op Dijkje 5-7 te Barneveld
Einde reactietermijn: 16 december 2021
Inzien en reageren
De aanvraag ligt van 2 december tot en met 16 december 2021 ter inzage bij Servicepunt
Bouwen, Wonen, Leefomgeving. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen
hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met vorenstaande zijn er ook geen
medewerkers aanwezig om de aanvraag toe te lichten. Daarom is het op dit moment niet
mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u mailen
naar l.lokhorst@barneveld.nl. Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de datum
van bekendmaking in het Gemeenteblad een zienswijze indienen bij de burgemeester 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
Ontwerpplan Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012
Van 3 december 2021 tot en met 13 januari 2022 ligt het ontwerpplan Achterveldseweg IV,
partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leef
omgeving (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-envergunningen/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. Het plan
voorziet in functieverandering van agrarisch naar wonen en het realiseren van een extra
woning op het perceel Achterveldseweg 39 in Achterveld.
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U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1637-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1637-0001
(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 dit
plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad
(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.
Kennisgeving bestemmingsplan Kootwijkerbroekerweg-Oosterbrinkweg
Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en
wethouders kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied
Kootwijkerbroekerweg 86 en Oosterbrinkweg 17 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om
de vorm en de situering van de bestemmings- en bouwvlakken met de bestemming ‘Wonen’
ter plaatse van genoemde percelen te wijzigen. 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 het
plan 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.
VERKEER
Verkeersbesluiten
Barneveld
• Het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Da Costastraat
Einde bezwaartermijn: 13-01-2021
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•A
 anwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen aan de Batjan
Einde bezwaartermijn: 13-01-22
•A
 anwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen aan de Tanimbar
Einde bezwaartermijn: 13-01-22
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.
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Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
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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.

