
Buiten wordt het kouder en is het langer donker. Het 
strooiseizoen is weer begonnen. Van 1 november 
tot 1 april staan we weer klaar om u een veilig 
winterseizoen te bezorgen. We zijn er zelfs al op uit 
geweest om de wegen te strooien.

Een ploeg van 30 man sterk houdt zich bezig met 
gladheidbestrijding in de gemeente. Ze zijn klaar 
voor het komend winterseizoen. Maar hoe zit het met 
gladheidsbestrijding in de gemeente Barneveld? Welke 
wegen strooien we? 

Waar we wel en niet strooien
We kunnen niet overal tegelijk de wegen vrijhouden 
van gladheid. Daarom hebben we het wegennetwerk 
onderverdeeld in 2 strooirondes: 

Strooironde 1 
Deze wegen, straten en fietspaden strooien we op elk 
moment wanneer nodig. Ook ‘s nachts. Deze strooironde 
omvat zo’n 380 kilometer. Het gaat om doorgaande 
wegen, wijktoegangswegen, busroutes, doorgaande 
fietspaden en winkelstraten. Voorbeelden zijn de 
Nijkerkerweg en de Hoofdstraat in Voorthuizen; de 
Eendrachtstraat en de Hoevelakenseweg in Terschuur; de 
Lunterseweg en de Thorbeckelaan in Barneveld. 

Strooironde 2 
Op de overige wegen (woonerven en wijkstraten), straten, 
pleinen en fietspaden strooien we pas als de wegen in 
de 1e strooironde voldoende zijn gestrooid. Dit gebeurt 
alleen tijdens gewone werktijden. Dus niet in het weekend 
of op zon- en feestdagen. 

950 ton zout beschikbaar
Of we een strenge of zachte winter krijgen weten we 
niet. Maar mocht het een strenge winter worden, dan 
zijn we daarop voorbereid. Om de gladheid de baas te 

zijn hebben we dit jaar 950 ton zout beschikbaar. We 
gebruiken puur strooizout (natrium chloride) zonder 
toevoeging van vloeistof. Het blijft zelf niet plakken aan 
de weg, waardoor het bij een droog wegdek weggereden 
wordt. Daarom beginnen we pas met strooien als het 
wegdek vochtig is. 
Het strooizout zorgt ervoor dat het vriespunt wordt 
verlaagd. Het is werkzaam tot ongeveer -7 graden 
Celsius. Bij lagere temperaturen vermindert de werking. 

Wat kunt u zelf doen bij winters weer
•  Zet de klappalen op de fietspaden niet omhoog. Anders 

kunnen wij de fietspaden niet snel en veilig strooien. 
•  Loop, fiets en/of rij voorzichtig en houd rekening met 

andere weggebruikers. 

•  Veeg het pad naar uw woning schoon. Veeg of schuif de 
sneeuw in een aanliggende tuin of op een walletje langs 
het voetpad. Veeg sneeuw niet op straat: dit is hinderlijk 
voor fietsers en wandelaars. 

•  Als u een beetje zout wilt strooien, veeg dan eerst de 
sneeuw weg. 

Wij informeren u via Twitter over de gladheidsbestrijding. 
Volg ons via @GladheidBveld. Meer informatie over 
de strooiroutes en het laatste nieuws vindt u op 
onderstaande website. 

 barneveld.nl/gladheid
 @GladheidBveld
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Vaccinatiebus en boosterprik 
De besmettingscijfers van het coronavirus zijn nog steeds hoog. Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. 

Vaccinatiebus
De vaccinatiebus staat op donderdag 9, 16 
en 23 december van 12.00 tot 18.00 uur in 
Barneveld (Kapteijnstraat 9b). Een afspraak 
bij de vaccinatiebus is niet nodig. Wel moet 
u uw ID-bewijs meenemen. Op zaterdag  
11 december kunt u zich tussen 10.00 en 
16.00 uur zonder afspraak laten vaccineren 
in t Trefpunt in Voorthuizen. Dit is ter 
vervanging van de vaccinatiebus die op 
11 december daar in de buurt gepland 
stond. Ook hier moet u wel uw ID-bewijs 
meenemen. Op andere dagen is een 
afspraak voor een vaccinatie in t Trefpunt 
wel nodig. 

De artsen van GGD Gelderland-Midden 
kunnen uw vragen over vaccineren 
beantwoorden. Ook kunt u het gele boekje 
laten aftekenen en hulp krijgen 

bij het activeren van de QR-code in de 
CoronaCheck-app.

Boosterprik
Inwoners uit de gemeente Barneveld 
kunnen met een afspraak voor hun 
booster vaccinatie terecht bij ’t Trefpunt in 
Voorthuizen. Ook in de Reehorst in Ede en 
bij andere vaccinatielocaties in de regio zijn 
zij welkom. Daar kunnen zij op afspraak ook  
een eerste of tweede corona-vaccinatie 
halen De boosterprik is uitsluitend op 
uitnodiging en vervolgens afspraak.

Vragen en hulp
Informatie over testen en vaccineren vindt  
u op ggdgm.nl of bel voor vragen naar  
0800 - 8446 000.

 ggdgm.nl
  0800 - 8446 000

De Afvalwijzer 2022 staat klaar
Wilt u weten wanneer in 2022 uw kliko’s worden geleegd? De ophaaldagen van de 
kliko’s voor 2022 kunt u vinden in de Afvalwijzer. Zoals gebruikelijk kunt u in de 
Afvalwijzer een pdf-bestand uitprinten als u het jaaroverzicht op papier wilt hebben. 

Online afvalwijzer
U vindt de Afvalwijzer via mijnafvalwijzer.
nl. Of gebruik de Afvalwijzer-app op uw 
telefoon of tablet. Wist u dat het Afval ABC 
ook in de Afvalwijzer staat? Heel makkelijk 
om te kijken welke soort afval in welke kliko 
moet. 

Heeft u geen mogelijkheid om het 
ophaaloverzicht uit te printen? Neem 
dan contact op met de gemeente via 
telefoonnummer 14 0342. U krijgt dan een 
ophaaloverzicht toegestuurd. 

 Mijnafvalwijzer.nl
 14 0342

Voorkomen van gladde wegen en fietspaden.
Wij zijn er weer klaar voor!



Het Energieloket: Voor vragen over 
verduurzamen van uw woning
Bent u benieuwd of u geld kunt besparen door (beter) te isoleren? Of door zelf 
energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Vraagt u zich af welke 
spouwmuurisolatie voor uw woning het best is? Of bent u helemaal nog niet zover, maar 
wilt u eerst weten of er subsidies of leningen voor zijn?

In al deze gevallen kan het Energieloket van de gemeente Barneveld u helpen. Kijk op 
duurzaam.barneveld.nl. Het loket is onafhankelijk, en is op geen enkele wijze gebonden aan 
bouw- en installatiebedrijven of andere partijen. Het doel is u te voorzien van bruikbare en 
onpartijdige informatie. Zodat u gerichte stappen kunt zetten met het verduurzamen van uw 
woning.

Gratis advies
Wilt u graag persoonlijk met iemand overleggen en een gratis, deskundig en onafhankelijk 
advies? Neem dan per mail of telefonisch contact op met het Energieloket. Onze energie-
adviseur helpt u graag verder. Hij kan vaak snel zelf antwoord geven op uw vragen.

Hij kan u ook in contact brengen met een van de energieambassadeurs. Dit zijn vrijwilligers 
die actuele kennis hebben over bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie en duurzame verwarming. 
Ze hebben vaak zelf ervaring met energiemaatregelen in hun woning. Hierdoor kunnen ze u 
deskundig hierover adviseren.
 
Aan de slag!
Het Energieloket van de gemeente Barneveld biedt u graag de helpende hand. Twijfel dus niet, 
neem een kijkje op de site of neem contact op!

Verhalen van mede-inwoners
Gert Jan en Evelien van den Top zijn klanten van het Energieloket Barneveld. Ze wonen sinds 
10 jaar in de bossen van Garderen. “We zijn wel altijd energiebewust geweest. Ik denk dat je 
op een goede manier met de aarde om moet gaan.” aldus Gert Jan. Wilt u weten hoe zij dit 
aanpakken? Lees hun verhaal op https://duurzaam.barneveld.nl/duurzame-verhalen. Hier vindt 
u nog meer inspiratie van mede-inwoners.

 duurzaam.barneveld.nl
 energieloket@barneveld.nl
  0342-495450

Gratis menstruatieproducten bij 
Bloemenbuurtbieb Barneveld
1 op de 10 vrouwen heeft soms geen geld voor maandverband of tampons. Zij 
moeten dan wc-papier gebruiken. Of ze kiezen er noodgedwongen voor om thuis 
te blijven van werk, school of vrienden. Liane Horsting uit Barneveld heeft in de 
Bloemenbuurt een ‘menstruatie uitgiftepunt’ voor haar deur. Dat is een kastje waar 
mensen met een smalle beurs gratis producten kunnen pakken voor de menstruatie. 
Het staat aan de Hortensiastraat 66.

Liane: “Ik heb al een jaar een minibieb 
voor de deur. In deze kast kunnen mensen 
een boek uitkiezen en een ander boek 
terugzetten. Gaandeweg heb ik er ook 
producten in gezet die ik over had en 
zelf niet gebruikte. Het ging dan om 
levensmiddelen, maar bijvoorbeeld ook 
om maandverband. Ik merkte dat deze 
producten heel snel weg waren. Vrouwen 
hebben menstruatieproducten gewoon 
echt nodig” 

Voldoening
De gemeente Barneveld juicht het 
initiatief toe. Liane: “Ik kom uit Drenthe, 
dus ben ‘noaberschap’ gewend. Dat mis 
ik in Barneveld. Door de minibieb en de 
menstruatieproducten die erin staan, heb 
ik nu meer contact met de buurt. Dat vind 
ik leuk! En het geeft me voldoening om 
mensen op deze manier te helpen. Ik krijg 
ook enthousiaste berichten van mensen, 
bijvoorbeeld via Facebook.”

Laagdrempelige manier
Soms is het uitgiftepunt zo leeg. Op 
andere momenten komt er niemand. 

Liane: ”Ik denk dat het uitgiftepunt nog 
niet bij iedereen bekend is. Er lijkt toch 
een taboe te rusten op armoede. Praten 
over menstruatie vinden mensen soms 
ook moeilijk. Dit uitgiftpunt is dus een 
laagdrempelige manier om mensen te 
helpen. Ze hoeven mij niets uit te leggen. 
Ze komen gewoon en nemen mee wat ze 
nodig hebben.” 

Heb je iets nodig of heb je vragen?
Inmiddels vult Liane het uitgiftepunt 
aan met producten die ze ontvangt 
van Stichting Armoedefonds. Naast 
maandverband en tampons heeft ze ook 
incontinentiemateriaal en menstruatiecups. 
“De cups zet ik niet in het kastje. Dat 
heeft te maken met de maatvoering. Het 
is belangrijk dat vrouwen de juiste maat 
krijgen, anders werkt het niet.” Wil je een 
menstruatiecup hebben of heb je andere 
vragen? Stuur Liane Horsting gerust 
een berichtje via de Facebookpagina 
‘Bloemenbuurtbieb Barneveld.’

 Bloemenbuurtbieb Barneveld

Ontheffing voor carbidschieten en vreugdevuren tijdens jaarwisseling
Opnieuw gaan we in Nederland een andere jaarwisseling tegemoet dan we gewend zijn. Het kabinet heeft ook voor 
komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. De reden van dit besluit is om de druk op te zorg 
te verminderen. Wel is er binnen de gemeente Barneveld ruimte voor 2 tradities: Voor carbidschieten en vreugdevuren 
kunnen we ontheffingen verlenen onder bepaalde voorwaarden.

Carbidschieten 
Voor carbidschieten kunt u een ontheffing aanvragen via de 
website van de gemeente Barneveld, onder vergunningen en 
belastingen | evenementen | carbid schieten.
Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
•  Met ontheffing mag u carbidschieten op Oudejaarsdag 

tussen 12:00 en 16:00 uur op locaties buiten de bebouwde 
kom.

•  Vraag de ontheffing uiterlijk 19 december aan.
•  U bent op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
•  Bij de aanvraag moet u een situatietekening uploaden. 

Vreugdevuren
Ook voor vreugdevuren worden onder strenge voorwaarden 
weer ontheffingen verleend. U kunt een ontheffing aanvragen 
via barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/vreugdevuur-
organiseren. Of neem contact op met J. Vermaas van 
Omgevingsdienst de Vallei via e-mail j.vermaas@oddevallei.nl. 
•  Alleen met een ontheffing mag u een vreugdevuur 

organiseren.
•  Met ontheffing mag u het vreugdevuur aanleggen tijdens de 

jaarwisseling.

•  U vraagt de ontheffing uiterlijk voor 20 december aan.
•  U bent op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
•  Aanvragen is kosteloos.
•  Bij de aanvraag moet u een situatietekening uploaden. 
•  Als de ontheffing wordt verleend, staan hierin de 

voorwaarden vermeld.

Covid-19
In beide gevallen geldt als voorwaarde dat u zich houdt 
aan de laatste wet- en regelgeving met betrekking tot 
corona. Waaronder de Tijdelijke wet maatregelen Covid-
19 en bijbehorende besluiten. U vindt dit op barneveld.nl/
coronavirus  en rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19). 

Vuurwerkverbod
Het kabinet heeft al het ’oudejaarsvuurwerk’ verboden. 
Alleen het zogenaamde F1-vuurwerk (knalerwten en 
sterretjes) is toegestaan. Handhavers en politie controleren 
hier de komende tijd extra op. Bij een overtreding volgt een 
boete. 

Alternatieve activiteiten
De gemeente en Be Active bereiden momenteel alternatieve 
activiteiten voor om ook op afstand een gezellige 
jaarwisseling te kunnen vieren. Meer informatie hierover volgt 
binnenkort.

De komende weken wordt duidelijk of de coronamaatregelen 
nog meer invloed hebben op de manier waarop we oud en 
nieuw kunnen vieren.

Agenda
Vergaderingen
15 december Gemeenteraad
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Wegwerkzaamheden

Wegens herstelwerkzaamheden aan het asfalt de 
volgende omleidingen: 

Barneveld
Brielaerdseweg. Van 15 tot en met 16 december. 
Hele Brielaerdsweg is afgesloten, behalve voor 
bestemmingsverkeer. Omleiding via Scherpenzeelseweg, 
Plantagelaan en Achterveldseweg (en omgekeerd). 

Voorthuizen
Overhorsterweg. Van 15 tot en met 17 december. Deel 
vanaf Appelseweg - Duschoterweg en Duschoterweg 
- Kruishaarsewegbehalve is afgesloten. Behalve voor 
bestemmingsverkeer. Omleiding via Appelseweg, De 
Voorse Ring en Overhorsterweg (en omgekeerd).

De Glind
Postweg. Van 16 tot en met 17 december. Deel 
tussen Scherpenzeelseweg en Helweg is afgesloten, 
behalve voor bestemmingsverkeer. Omleiding via 
Scherpenzeelseweg, Plantagelaan, Achterveldseweg en 
Helweg (en omgekeerd). 

Kootwijkerbroek
•  Puurveenseweg. Van 16 tot en met 17 december. 

Deel tussen Vinkekampweg en Nachtegaalweg 
is afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer. 
Omleiding via Puurveensweg, Valkseweg, Walhuisweg 
en Puurveenseweg (en omgekeerd). 

•  Westerhuisweg. Van 16 tot en met 17 december. 
Deel vanaf Dwarsgraafweg t/m huisnummer 27 
is afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer. 
Omleiding via Westerhuisweg (wegvak tussen 
huisnummer 27 en kruising Westenengseweg), 
Westenengseweg en Lage Valkseweg (en omgekeerd). 

Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden:

 barneveld.nl/wegwerkzaamheden
  14 0342

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:
•  Barneveld: dinsdag en donderdag 9.30-13.00 uur
•  Kootwijkerbroek: dinsdag 14.00-16.00 uur

Op dit moment wordt bekeken of de GGD ook nog op andere 
punten in de gemeente voorlichting kan geven.

Tijdelijke extra testlocatie 
in Barneveld
Tot en met 17 december is er een tijdelijke extra testlocatie 
in Barneveld. U kunt op afspraak gratis een coronatest 
door de GGD laten doen in de Goede Herderkerk (Jan 
Seppenplein 70, navigatie: Rooseveltstraat 15). De 
tijdelijke testlocatie is geopend op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Een afspraak maakt u via coronatest.nl of bel naar  
0800-1202. De tijdelijke testlocatie is een aanvulling op  
de vaste testlocatie in ’t Trefpunt in Voorthuizen.

Rook is ongezond, let op als u 
stookt

Zin om de terrashaard, vuurkorf of barbecue aan te 
steken? Helaas is de rook ongezond, voor u en voor uw 
omgeving. Ook als u de rook niet meer ziet. Wilt u weten 
wat u kunt doen om minder luchtvervuiling en overlast te 
veroorzaken? Kijk voor stooktips op www.stookwijzer.nu

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. 

Wilt u toch de terrashaard, vuurkorf of barbecue aansteken? 
Denk dan aan uw buren. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu 
voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert. 

 Stookwijzer.nu

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunningen
•  2021W3087 

Aarderweg 14, 3792 NH Achterveld: een wijziging ten opzichte van verleende 
omgevingsvergunning 2019W2842 
Datum indiening: 03-12-2021

•  2021W3063 
Espeterweg 12, 3771 RK Barneveld: het bouwen van een loods 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3042 
Heestereng 30, 3773 AL Barneveld: het plaatsen van een dakkapel 
Datum indiening: 29-11-2021

•  2021W3086 
Hugo de Grootlaan 63, 3771 HK Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning 
Datum indiening: 03-12-2021

•  2021W3047 
Leghornlaan 166, 3772 PX Barneveld: het vergroten van de woning 
Datum indiening: 29-11-2021

•  2021W3082 
Leibeek 54, 3772 SZ Barneveld: het plaatsen van een kap op het bijgebouw 
Datum indiening: 03-12-2021

•  2021W3065 
Nijkerkerweg - Bloemendal, 3771 LA Barneveld: het bouwen van 52 woningen en 8 
appartementen 
Datum indiening: 01-12-2021

•  2021W3053 
Oud Vellerseweg 4, 3772 PA Barneveld: het legaliseren van de bijgebouwen 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3058 
Stationsweg 117, 3771 VE Barneveld: het herinrichten van het terrein 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3085 
Valkseweg 214 -bis, 3771 SJ Barneveld: het bouwen van een werktuigenberging en het 
wijzigen van dieraantallen 
Datum indiening: 03-12-2021

•  2021W3033 
Esvelderweg 62 -02, 3774 PD Kootwijkerbroek: het tijdelijk plaatsen van een woonunit 
Datum indiening: 26-11-2021

•  2021W3061 
Kapweg 20, 3774 RD Kootwijkerbroek: het veranderen van de inrichting 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3029 
Oosterbrinkweg 2, 3774 BW Kootwijkerbroek: beperkte milieutoets 
Datum indiening: 26-11-2021

•  2021W3068 
Plaggenweg 45, 3774 RN Kootwijkerbroek: het uitbreiden van de werktuigenberging 
Datum indiening: 01-12-2021

•  2021W3072 
Wesselseweg 91, 3774 RK Kootwijkerbroek: het bouwen van een dierenverblijf voor 
vleeskalveren 
Datum indiening: 01-12-2021

•  2021W3049 
Westerhuisweg 18, 3774 TE Kootwijkerbroek: het legaliseren van een loods 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3052 
Gerard Doustraat 21, 3781 EH Voorthuizen: het kappen van 2 berken 
Datum indiening: 30-11-2021

•  2021W3064 
Harremaatweg 22, 3781 NJ Voorthuizen: het aanleggen van 2 padelbanen 
Datum indiening: 01-12-2021

•  2021W3043 
Zevenbergjesweg 13 -50, 3781 NV Voorthuizen: het kappen van 1 Amerikaanse eik 
Datum indiening: 29-11-2021

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.
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•  2021W3076 
Ds W.L. Mulderstraat 8, 3785 LM Zwartebroek: het uitbreiden van de woning 
Datum indiening: 02-12-2021

 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
•  2021W2721 

Doornenburg 87, 3772 ZS Barneveld: het kappen van 1 den (aangevraagd als spar) 
Verzenddatum: 02-12-2021

•  2021BM025 
Hanzeweg 35 S, 3771 NG Barneveld: opleggen van maatwerkvoorschriften 
Verzenddatum: 02-12-2021

•  2021W2618 
Hertespoor 18, 3772 SC Barneveld: de bestaande kap vergroten 30-11-2021

•  2021W2629 
Plantagelaan 61, 3772 MB Barneveld: het realiseren van drie studio’s 
Verzenddatum: 30-11-2021

•  2021W2693 
Slangenburg 38, 3772 LV Barneveld: het plaatsen van een dakopbouw 
Verzenddatum: 30-11-2021

•  2021W2742 
Valkseweg 17, 3771 RC Barneveld: het kappen van een eik 
Verzenddatum: 29-11-2021

•  2021W2462 
Kapweg 23, 3774 RC Kootwijkerbroek: een Bed & Breakfast in het bijgebouw 
Verzenddatum: 02-12-2021

•  2021W2024 
Kootwijkerdijk 20 A, 3774 JT Kootwijkerbroek: het bouwen van een bijgebouw en het 
uitbreiden van de woning 
Verzenddatum: 29-11-2021

•  2021W2786 
Nachtegaalweg 28 A, 3774 PG Kootwijkerbroek: het bouwen van een bijgebouw 
Verzenddatum: 29-11-2021

 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
•  2021W2592 

Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld: het inpandig renoveren van gebouw G
•  2021W2580 

Jan van Schaffelaarstraat 55, 3771 BS Barneveld: het realiseren van 4 woonstudio's
•  2021W2350 

Orpingtonlaan 10, 3772 WX Barneveld: het plaatsen van een overkapping en 12 
zonnepanelen

•  2021W2416 
Kapweg 23, 3774 RC Kootwijkerbroek: het legaliseren van diverse gebouwen

•  2021W2624 
Oude Appelseweg 1 A, 3781 MB Voorthuizen: het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
•  2021W2459 

Paalhoeveweg 20, 3775 KL Kootwijk: het bouwen van een kapschuur in het weiland 
Datum besluit: 29-11-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
•  2021W2901 

Geleijnsestraat 4, 3794 NC De Glind: het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit 
Datum besluit: 29-11-2021

•  2021W2938 
Sleedoornweg 23, 3886 MS Garderen: het plaatsen van een propaantank 
Datum besluit: 30-11-2021

Geaccepteerde meldingen
•  2021BL170 

Churchillstraat 69, 3772 KV Barneveld: het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem

•  2021M0270 
Asselseweg 35, 3775 KV Kootwijk: veranderen van de activiteiten

•  2021BL188 
Kerkweg 1, 3774 BR Kootwijkerbroek: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

•  2021M0198 
Stroeërschoolweg 3, 3776 MN Stroe: veranderen van de activiteiten

•  2021M0326 
Welgelegenweg 25, 3776 PR Stroe: veranderen van de activiteiten

•  2021M0296 
Hunnenweg 5, 3781 NM Voorthuizen: melden van beeindiging agrarische activiteiten

•  2021BL192 
Wouterskamp 30, 3781 KB Voorthuizen: het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem

•  2021M0387 
Zevenbergjesweg 27, 3781 NV Voorthuizen: melden van opslag propaantank

•  2021BL168 
Damweg 53, 3785 LJ Zwartebroek: het tijdelijk lozen van bemalingswater

Vergunningsvrij
•  2021W2740 

Apeldoornsestraat 38 -18, 3781 PN Voorthuizen: het uitbreiden van het recreatieverblijf 
Datum besluit: 29-11-2021

 
Besluit MER-beoordeling
•  2021MER021 

Scherpenzeelseweg 145, 3772 ME Barneveld: melden MER-beoordeling

©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

  Colofon
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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.

 barneveld.nl/raad

NIEUWS VAN
DE RAAD

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

Agenda's

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

De vergadering is openbaar. Door de corona-beperkingen wordt de vergadering echter niet gehouden in de raadszaal maar 
wordt deze digitaal georganiseerd. U kunt de vergadering live en achteraf bekijken via www.barneveld.nl/raad.

 barneveld.nl/live

Raadsvergadering 15 december 2021
19:30 uur, digitaal via Teams
Meningsvorming en besluitvorming:

Structuurvisie Wind
De raad besluit over de Structuurvisie Wind. Deze 
Structuurvisie betreft het hele 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.

Warmtevisie
De raad beslist al dan niet in te stemmen met de 
Warmtevisie. Deze visie geeft een globale planning voor 
het aardgasvrij maken richting 2050 en noemt een aantal 
verkenningsgebieden waar de gemeente wil starten met 
onderzoek en stimuleren van aardgasvrij(-ready) maken van 
woningen door isoleren of vervanging van installaties.

Aanpassen geurverordening
De gemeenteraad gaat over de vaststelling van 
verordeningen (gemeentelijke regels). Zodoende wordt de 
raad verzocht de Verordening geurhinder en veehouderij 
2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal 
woningbouwprojecten doorgang kan vinden.

Verordening Nadeelcompensatie Barneveld
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen 
nadeelcompensatie en planschade onder één noemer: 
nadeelcompensatie. De raad wordt gevraagd in te stemmen 
met deze nieuwe verordening. 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 
zo’n gemeentelijke verordening. Het betreft onder meer het 
heffen van een recht voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om schadevergoeding en ook het benoemen van 
een adviseur/instellen van een adviescommissie.

Notitie informatieverstrekking en openbaarheid 2021
In dit raadsvoorstel 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.

Alleen besluitvorming:
•  Actualisering Afvalstoffenverordening
•  Extra krediet voor de uitbreiding van de Burgthof
•  Voorfinanciering Wheem- en Julianaschool
•  Maandrapportage oktober 2021
•  Projectafwijkingsbesluit voor de bouw van een agrarische 

loods aan de Heetkamperweg 21, Stroe

Besluitvorming over voorstellen die nog niet in een 
commissie zijn behandeld:
•  Motie SGP Bandenpomp: In de laatste vergadering op 

10 november staakten de stemmen, er was dus geen 
meerderheid voor of tegen deze motie. Om die reden stemt 
de raad 15 december opnieuw over deze motie.

•  Inwoneraantal Gemeente Barneveld laten vaststellen door 
CBS i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen 2022

•  Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
•  Benoeming en beëdiging van een nieuw 

raadscommissielid.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende 
gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Informatie registreren nieuwe politieke partijen
Politieke groeperingen, die hun aanduiding willen laten 
registreren kunnen een verzoek tot registratie indienen tot en 
met maandag 20 december 2021. 
Locatie: centraal stembureau, bureau verkiezingen 
Raadhuisplein 2 Barneveld.

Informatie kandidaatstelling politieke partijen
De kandidatenlijst dient op maandag 31 januari 2022 te 
worden ingeleverd. Dit kan tussen 09:00 uur en 17:00 uur. 
Locatie: centraal stembureau, bureau verkiezingen 
Raadhuisplein 2 Barneveld.

Verklaring van ondersteuning
Bij de kandidatenlijst moeten tenminste twintig schriftelijke 
verklaringen (model H 4) van kiezers woonachtig in 
Barneveld worden overgelegd, waaruit blijkt dat zij de lijst 
ondersteunen. Kiezers die een dergelijke verklaring wensen 
af te leggen, dienen deze in de periode van 3 januari tot en 
met 31 januari 2022 in persoon (onder overlegging van een 
geldig legitimatiebewijs) te ondertekenen. Dit geldt alleen 
voor politieke groeperingen die geen zetel in de huidige 
gemeenteraad hebben.
Locatie: loket bij Publiekszaken, Raadhuisplein 2 Barneveld.

 barneveld.nl/verkiezingen

Thuis meekijken
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Geef deze kerst eens
de lokale cadeaukaart!

Ga voor meer informatie naar www.cadeaukaartbarneveld.nl

Het leukste cadeau om te geven en te ontvangen is de lokale cadeaukaart. Te besteden bij

al ruim 120 ondernemers in de Gemeente Barneveld. Het perfecte lokale (kerst)cadeau dus!

Barneveld
Arcana Art
Arjan Klarenbeek
Bakker Bart
Bakkerij de Vries
Bakkerij Koot
Barneveld Fish
Barneveldse Brillenwinkel
Barnies Family
Basic Life
Bij Ilse
Bij ‘t Raadhuys
Bloemsierkunst Herman Kloezeman
BLUS Barneveld
Boekhandel Gebr. Koster *
Boekhandel Romijn
Broekhuis Mode
Bruna Barneveld *
Cees Mooi Stoer Wonen
Choco & Zo *

Conceptstore Labels 86
DA drogisterijen &
 MOOI parfumerie Verweij
De Boekettenspecialist
De Espeterhoeve
De Garage
De Linde hoeden en beenmode
De Wedloop *
Duifhuizen Tassen & Koffers
Electro World
Elroba Electro Speciaalzaak
Erkens Drankenspeciaalzaak
Eterij de Hebberd
Expert Barneveld
Fashion Target
Hipp & Sfeervol
Inkstation Barneveld
Janse Mode
Joosten Keurslager

Juwelier C. ter Maaten
Kaashuis Vita-Nova
Kaasschieter Juweliers
Klok Schoenreparatie
La Posta
Landwinkel Vanelly *
Lievelingslinnen
Linnen & Linnen
Livera Barneveld
Monique de Jonge *
Oh me Oh My
Pimpt Foto & Frame
Phone House Barneveld *
ReFaceMe
Releaz Footwear
Restaurant het Schaap
Romeyn Kids
Romeyn Tailors
Rozemarijn Wonen & Lifestyle

Rijnders Sport
Salon Uniek
Schuurman Schoenen
Shoeby
Smikkels
Snoep-Inn *
Soels Mannenmode
Soeterboek Schoenen
Toeristisch Informatiepunt (TIP) *
v.d. Woerd Schoenen
Vonk Tweewielers
Ward’s Art *
Wester Beenmode
Wijnwinkel Barneveld
Willeke Baby & Kind
You Like It
Zuivelhoeve

Voorthuizen
‘t Westdorp
Bakkerij Schuiteman
Bloemenhuis Vink
Bloemisterij Fleurina
Blue Label *
Bossenbroek Man
Bossenbroek Woman
Bruna Voorthuizen
Buggy-Huren
By de Bruin
Cafetaria De Uitdaging
DA Soap & Spices *
De Kameleon

De Soete Suikerbol
Eethuisje De Posthoorn
Gigi’s Oriental Wine & Dine
Grand-café de Bunckman
Grand-café Wijntje
Hoor en Zie
Hubo Voorthuizen
Jansen Living Gifts & Decoration
Keurslagerij Geerd Mulderij
Kooloos Slapen & Wonen
Lounge3
MM Beauty & Sense
Mosa Voorthuizen

De Glind
Neus voor Contact

Garderen
Bakkerij Schuiteman
De Beeldentuin
Restaurant De Bonte Koe

Kootwijkerbroek
DA Bea van Lagen
De Boekenkamer *
De Schuur
Westeneng schoenen

Ontmoetingscentrum De Eng
Phone House Voorthuizen *
Restaurant ‘t Herdertje
Rundvleeswinkel Bij Loek
Salon Voorveld
Tuinwinkel De Ganzenbeek
Vakantiepark Ackersate
Van Beek Mode
Van Top tot Teen
Veluws Verfhuis
Vino Voorthuizen
Zeumeren Watersport

* verkooppunten van de lokale cadeaukaart


