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Testen en vaccineren coronavirus
Met de Kerstdagen en Oud en Nieuw in het
vooruitzicht is de verwachting dat meer mensen
elkaar gaan opzoeken. Om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk
om te weten dat u niet besmet bent, voordat u de
gezelligheid op zoekt. U kunt een thuistest doen of
zich laten testen bij de GGD. Ook vaccineren blijft
belangrijk. De GGD speelt steeds in op de situatie én
de vraag naar test- en vaccinatiepunten in de regio.
Daarom verandert er soms iets in tijden, locaties,
enzovoorts. Hieronder zetten we de praktische
informatie nog eens op een rij.
Testen
Naast het thuistesten, kunt u zich op afspraak laten
testen in Voorthuizen in het voormalige dorpshuis aan de
Roelenengweg 25. Er is ook een tijdelijke testlocatie in
de Goede Herder kerk, Jan Seppenplein 70 in Barneveld.
Tot en met 7 januari 2022 kunt u hier op maandag,
woensdag en vrijdag een coronatest door de GGD laten
doen. Dit kan tussen 10.00 en 16.00 uur en ook alleen op
afspraak. Zo worden lange wachtrijen voorkomen. Een
testafspraak kunt u maken via www.coronatest.nl of via
het telefoonnummer 0800-1202.
Vaccineren
U kunt zich laten vaccineren in het voormalige dorpshuis
in Voorthuizen, Roelenengweg 25. Dit kan op maandag,
vrijdag en zaterdag en alleen op afspraak. Dat geldt zowel
voor de 1e en 2e vaccinatie, als voor de boosterprik.
Andere vaccinatielocaties in de regio vindt u op
www.ggdgm.nl. Een afspraak maakt u door te bellen met
0800-7070 of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
Houd uw BSN-nummer bij de hand!
Vaccineren zonder afspraak
Er zijn ook diverse mogelijkheden om een
coronavaccinatie zonder afspraak te krijgen. Dit
geldt alleen voor de 1e en 2e prik en niet voor de
boostervaccinatie. Hiernaast staan de mogelijkheden.

Vaccinatiebus 16 en 23 december Barneveld
De vaccinatiebus staat nog op donderdag 16 en 23
december van 12.00 -18.00 uur aan de Kapteijnstraat 9B
in Barneveld. Bij de vaccinatiebus wordt geprikt met het
Pfizer-vaccin.

vaccinatie zonder afspraak.

Dagelijks vaccineren zonder afspraak in Ede
Bij de Reehorst in Ede (Bennekomseweg 24), kunt u
dagelijks tussen 8.00 en 19.00 uur terecht voor een

ggdgm.nl
 0800 - 8446 000

Alternatief programma Oud en Nieuw
Be Active & Creative biedt een alternatief programma aan om samen een gezellige
Oudjaarsavond te kunnen vieren. Ondanks het vuurwerkverbod en de avondlockdown.
Doe vanuit huis mee met de Online Pubquiz, de digitale escaperoom en de Online New
Years Party Barneveld!
Programma
• Online Pubquiz: vrijdag 31 december tussen 19.00 tot 22.00 uur
• Virtuele escaperoom: Deelname mogelijk met een groep van maximaal 6 personen
• Online New Years Party Barneveld met lokale DJ’s: Vrijdag 31 december van 22.00 tot
02.00 uur. Onder andere te volgen via streekomroep A1

Eenmalige energietoeslag minima in 2022
De energieprijzen stijgen. Daarom heeft het kabinet besloten om eenmalig een bedrag
te geven aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.
Hiermee worden zij geholpen bij het betalen van de energierekening. Naar het nu schijnt,
ligt dat bedrag om en nabij de 200 euro. De gemeente gaat deze regeling uitvoeren. De
verwachting is dat de toeslag in het eerste kwartaal van 2022 wordt verstrekt.
Huishoudens die een bijstandsuitkering
ontvangen van de gemeente krijgen deze
toeslag automatisch. Maar ook andere huishoudens met een inkomen op het sociaal
minimum kunnen een aanvraag indienen
wanneer de regeling is opengesteld.
De gemeente Barneveld wacht op meer
informatie over de regeling vanuit het Rijk.
Andere vragen over de regeling zijn nog niet
te beantwoorden.
Verwacht u dat u in aanmerking komt voor
de extra toeslag omdat u een laag inkomen
heeft maar geen uitkering ontvangt? En
wilt u een bericht krijgen, wanneer er meer
nieuws is? Meld u dan aan via
barneveld.nl/energietoeslag. Ook op andere
manieren geeft de gemeente informatie

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

wanneer de verdere uitwerking van de
regeling bekend is, bijvoorbeeld via de
Gemeenteberichten in deze krant en via
social media.
Budgetadviesgesprek
De stijgende energiekosten kunnen
gevolgen hebben voor uw financiële
situatie. De gemeente kan met u meekijken.
Wilt u een vrijblijvend (en gratis) een
budgetadviesgesprek met een budgetcoach
van de gemeente? Neem dan contact op
met 140342. U kunt ook een e-mail sturen
naar budgetcoach@barneveld.nl voor het
maken van een afspraak.
barneveld.nl/energietoeslag

Activiteiten in de kerstvakantie
Voor kinderen en jongeren zijn er tijdens de hele kerstvakantie allerlei sportieve en culturele
activiteiten.
Meer informatie is binnenkort te vinden op de social media kanalen van Be Active & Creative
en op beactivecreative.nl. Houd de gemeenteberichten ook in de gaten.
beactivecreative.nl
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BLOG DOOR CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Verlichting
Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin vertellen bij toerbeurt wat hen
bezighoudt. Dit keer is dat Judith Welink, als ambulant gezinsondersteuner werkzaam
bij het CJG Barneveld.
Soms zijn er van die momenten, dat het in je leven stormt. Dat de golven hard om je heen
slaan. Gebeurtenissen of situaties die lastig, zwaar of moeilijk zijn. Er is altijd wel een periode
waarin een uitdaging voorbij komt. De kunst is dan om niet kopje onder te gaan en proberen
overeind te blijven. En ervoor te zorgen dat de verlichting binnen in je blijft branden, zeker in de
donkere winterperiode.

Valleihopper tijdens feestdagen en
verhoging tarieven in 2022

Zelf zit ik in zo’n stormachtige situatie, met twee van mijn naaste dierbaren die in het
ziekenhuis liggen. De zorgen die er zijn, de onzekerheid over de toekomst en de dingen die
gebeuren waar je geen invloed op hebt. Zie dan maar eens te blijven staan. Merken dat dit
lukt en dat je toch, elke keer weer, ergens kracht vandaan haalt, is bijzonder fijn om te ervaren.
Deze kracht is buiten te vinden, in steun van familie, vrienden, buren of collega’s. Dierbaren
die voor je klaarstaan met een luisterend oor, een maaltijd, opvang voor de kinderen en met
muziek, kaarten, bloemen of een lief bericht. In gezellige kerstverlichting, in de zon die schijnt
en een mooie reflectie geeft op het water. In een wandeling in het bos of gewoon in de buurt.
Vaak zit het in de kleine dingen, zoals een arm om je schouder, een warme kop thee of soep en
een vriendelijke blik.

Ook tijdens Kerst en Oud en Nieuw kunnen inwoners gebruikmaken
van de Valleihopper. Hieronder leest u daar enkele bijzonderheden
over. Daarnaast vindt u informatie over nieuwe tarieven die gelden
vanaf 1 januari 2022.
Rit reserveren tijdens de feestdagen
Ook tijdens de feestdagen wil de
Valleihopper het best mogelijke vervoer
bieden. Het is daarom verstandig om op
tijd uw ritten te reserveren. Houd rekening
met aangepaste reserveringstijden!
Wilt u tijdens de Kerstdagen gebruikmaken
van de regiotaxi? Dan kunt u uw rit uiterlijk
tot donderdag 23 december 18.00 uur
reserveren. Op vrijdag 31 december
rijdt de laatste rit om 20.00 uur. Op
Nieuwjaarsdag rijdt de regiotaxi weer
vanaf 6.00 uur in de ochtend. U kunt een rit
telefonisch reserveren via 0900 55 11 551
of via www.valleihopper.nl
Rolstoelritten tijdens Nieuwjaarsnacht
Voor rolstoelgebruikers bestaat de
mogelijkheid om op 1 januari tussen
1.00 en 2.00 uur te reizen. Deze rit kan

geboekt worden tot 24 december 18.00
uur. Neemt u daarvoor contact op met
de klantenservice. De klantenservice is
bereikbaar via het telefoonnummer
0900-66 22 662. U kunt van maandag tot en
met vrijdag bellen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Tarieven in 2022
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het opstaptarief van de Valleihopper € 1,01. Het tarief
per gereisde kilometer blijft € 0,18. Een
volledig overzicht van de kosten voor de
Valleihopper vindt u op valleihopper.nl
onder het kopje ‘kosten en betalen’. Als u
vragen over deze wijziging heeft, dan kunt
u contact opnemen met de klantenservice
van de Valleihopper.

Daarnaast is de kracht even goed ook binnen in
je te vinden en te halen. Daarom is het belangrijk
om een paar keer per dag in te checken bij jezelf,
zodat je weet hoe het met de verlichting is binnen
in je. Schijnt deze nog voldoende of is de lamp
aan het uitdoven? En hoe zorg jij ervoor dat jouw
lamp blijft branden?
Voor mij helpen rust, aandacht, ademhaling en
stilte om naar binnen te keren en weer even te
checken hoe het eigenlijk met mezelf gaat. Je
kunt dit overal doen; fijn! Je kunt ook nadenken
over wat jij nodig hebt om jouw verlichting bij te stellen. En dat geeft vanzelf wat ruimte, lucht
en letterlijk verlichting. Uiteindelijk maakt het dat je je licht of lichter en wie weet zelfs wel
verlicht voelt. En als het kan en je weet dat het met jouw verlichting wel in orde is: laat je licht
dan schijnen voor een ander. Er is altijd wel iemand die wat extra licht kan gebruiken. Ik wens
je veel licht en verlichting toe voor nu en de komende periode.
Judith Welink
cjgbarneveld.nl

valleihopper.nl
 0900-66 22 662

Voorontwerp Bestemmingsplan
Het Wulperveld ter inzage

Gemeente Barneveld werkt aan de ontwikkeling van nieuwbouwwijk
Het Wulperveld in Stroe. Hier komen zo’n 115 woningen. Hiervoor is
een herziening van het bestemmingsplan nodig. Daarom ligt het ‘voorontwerp bestemmingsplan’ ter inzage van 17 t/m 31 december 2021.
In september is de ontwikkelaar met omwonenden in gesprek gegaan over
het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe wijk. Naar aanleiding van de
reacties is dit ontwerp op een aantal punten aangepast.
Dit aangepaste plan ligt nu als voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.
Het plan inzien kan online. Op barneveld.nl/wulperveld vindt u meer
informatie en een directe link naar het plan.
Reacties kunt u vóór 1 januari 2022 schriftelijk richten aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
barneveld.nl/wulperveld
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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 nemenvan vertrek naar een onbekende bestemming.

Naam / geboortedatum
N Oude Elferink / 18-09-1988
HJT van de Kamp / 20-06-1965
RW Bergwijn / 22-05-1978
PC Bril / 08-02-1986

Adres
Lunterseweg 76 Barneveld
Lunterseweg 76 Barneveld
Hoofdstraat 118 Voorthuizen
Rademakerslaan 36 Voorthuizen

Datum voornemen
09-12-2021
09-12-2021
09-12-2021
09-12-2021

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 nemenvan vertrek naar een onbekende bestemming.

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

Adres
Tulpenstraat 20 Barneveld
Tulpenstraat 20 Barneveld
Tulpenstraat 20 Barneveld

Datum besluit
09-12-2021
09-12-2021
09-12-2021

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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
• 2021W3136
Achterdorpstraat 3, 3772 CC Barneveld: brandveilig gebruik
Datum indiening: 10-12-2021
• 2021W3137
Drostendijk ter hoogte van nr. 30, Barneveld: het kappen van een eik
Datum indiening: 10-12-2021
• 2021W3091
Korenbloemstraat 2 tot en met 12, 3772 GK Barneveld: het bouwen van appartementen
Datum indiening: 05-12-2021
• 2021W3098
Valkseweg 100, 3771 SH Barneveld: het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3096
Wesselseweg 23, 3771 PA Barneveld: het legaliseren van 3 hekwerken nabij watergang
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3104
Garderbroekerweg 86, 3774 JG Kootwijkerbroek: het kappen van een eik en een es
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3103
Garderbroekerweg 86, 3774 JG Kootwijkerbroek: het bouwen van een dierenverblijf/
nachthok
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3135
Kootwijkerbroekerweg 86, 3774 BV Kootwijkerbroek: het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Datum indiening: 09-12-2021

• 2021W3102
Tolnegenweg nabij nr. 10, 3776 PW Stroe: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3108
Wolweg 57 C, 3776 LN Stroe: het gewijzigd uitvoeren van verleende omgevingsvergunning
2020W0465
Datum indiening: 07-12-2021
• 2021W3138
Apeldoornsestraat 27, 3781 BH Voorthuizen: het plaatsen van een kap op de garage
Datum indiening: 10-12-2021
• 2021W3089
Beatrixlaan 24, 3781 AM Voorthuizen: het legaliseren van de nokverhoging
Datum indiening: 04-12-2021
• 2021W3118
Brugveenseweg 25, 3781 PG Voorthuizen: het vervangen van bergingen
Datum indiening: 08-12-2021
• 2021W3145
Harremaatweg en rond sporthal Jan de Jagerweg, Voorthuizen: het kappen van 5 bomen
Datum indiening: 06-12-2021
• 2021W3107
Molenweg 30-1, 32, 32-1, 3781 VE Voorthuizen: het verhogen van de nok en het plaatsen van
dakkapellen
Datum indiening: 07-12-2021
• 2021W3110
Wouterskamp 40, 3781 KB Voorthuizen: het tijdelijk plaatsen van een stacaravan
Datum indiening: 07-12-2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
• 2021W2779
Anthonie Fokkerstraat 53, 3772 MP Barneveld: het gewijzigd uitvoeren van verleende
omgevingsvergunning 2020W3162
Verzenddatum: 08-12-2021
• 2021W2920
Beekstraat 5, 3771 CM Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2649
Bentincklaan 18, 3771 JP Barneveld: het kappen van een Liquidambar (amberboom)
Verzenddatum: 06-12-2021
• 2021W2054
Donkervoorterweg 12-02, 3771 RS Barneveld: tijdelijke bewoning van een deel van het
bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2395
Gelkenhorsterweg 4, 3771 RH Barneveld: het kappen van 2 beukenbomen
Verzenddatum: 13-12-2021
• 2021W2384
Kraaikoplaan 72, 3772 PH Barneveld: het bouwen van een carport
Verzenddatum: 08-12-2021
• 2021W2837
Schoutenstraat 60, 3771 CK Barneveld: het plaatsen van een dakopbouw
Verzenddatum: 13-12-2021
• 2021W2485
Stavorenweg 3, 3771 NK Barneveld: het uitbreiden van de bedrijfshal
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2856
Tarweakker 7, 3773 BS Barneveld: het plaatsen van een dakkapel
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2855
Tarweakker 9, 3773 BS Barneveld: het plaatsen van een dakkapel
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2488
Valkseweg nabij nr.198, 3771 RE Barneveld: het aanleggen van een uitweg
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2045
Koningsweg 0, 3886 KD Garderen: het bouwen van 26 woningen
Verzenddatum: 08-12-2021
• 2021W2690
Wencopperweg 76, 3774 RJ Kootwijkerbroek: het kappen van 19 bomen
Verzenddatum: 06-12-2021
• 2021W2499
Westerhuisweg 18, 3774 TE Kootwijkerbroek: het legaliseren van een deel van de woning
Verzenddatum: 06-12-2021
• 2021W2455
Bosbergerweg - weiland, 3776 LV Stroe: het verbreden van de inrit
Verzenddatum: 09-12-2021
• 2021W2858
Egge 33 -35, 3781 CH Voorthuizen: het samenvoegen van twee woningen voor een
gezinshuis
Verzenddatum: 10-12-2021
• 2021W2701
Lange Zuiderweg 3, 3781 PJ Voorthuizen: het kappen van 1 esdoorn
Verzenddatum: 08-12-2021
• 2021W2748
Tolnegenweg 65, 3781 PV Voorthuizen: het plaatsen van een container voor de opslag van
gasflessen
Verzenddatum: 10-12-2021
• 2021W2849
Damweg 34, 3785 LK Zwartebroekeen nieuw dak en het realiseren van een uitbouw aan de
woning
Verzenddatum: 10-12-2021
• 2021W2692
Koperweg 16, 3785 KN Zwartebroek: het kappen van 2 wilgen
Verzenddatum: 09-12-2021
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Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
• 2021W2328
Oud Vellerseweg 1, 3772 PA Barneveld: het realiseren van een extra inrit en een keerwand in
de sloot
Verzenddatum: 09-12-2021
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
• 2021W0876
Stationsplein 5, 3771 ES Barneveld: het realiseren van een restaurant
• 2021W2626
Oude Barnevelderweg 5, 3886 PT Garderen: het plaatsen van tenten perceelnrs. 1389 en
1392
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
• 2021W2899
Van Zuijlen van Nieveltlaan 3, 3771 AA Barneveld: het verplaatsen van een lantaarnpaal
Datum besluit: 09-12-2021
• 2021W2648
Hunnenweg 65, 3781 NM Voorthuizen: tijdelijke overkappingen
Datum besluit: 08-12-2021
Geaccepteerde meldingen
• 2021M0361
Harselaarseweg 24, 3771 MB Barneveld: oprichten en in werking hebben van een autobedrijf
• 2021BL162
Nederwoudseweg , 3772 TD Barneveld: het realiseren van twee gesloten
bodemenergiesystemen
• 2021BL190
Prins Hendrikweg 2, 3771 AK Barneveld: het tijdelijk lozen van bemalingswater
• 2021M0368
Thorbeckelaan 89 A, 3771 ED Barneveld: oprichten en in werking hebben van een
propaantank
• 2021M0399
Sleedoornweg 23, 3886 MS Garderenmelden van het plaatsen van een propaantank
• 2021M0263
Elzenkamperweg 4, 3781 ML Voorthuizen: oprichten en in werking hebben van een
biologische tuinderij
RUIMTELIJKE ORDENING
Kennisgeving-voorontwerpbestemmingsplan Het Wulperveld
Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en

16 DECEMBER 2021

wethouders kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied
‘Het Wulperveld’ in Stroe. Het betreft een nieuwbouwwijk aan de noordwestzijde van Stroe.
Het plangebied ligt tussen de Bremstraat, Ericaweg, Stroeërschoolweg en Wulpenweg.
Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid Bro wordt hier gemeld dat over het plan in dit stadium
geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er vindt wel overleg
plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro. Andere onafhankelijke
instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Het
geven van een inspraakreactie op het voorontwerp is wel mogelijk. Hoe u dit moet doen staat
hieronder beschreven:
Inspraak
Van 17 december tot en met 31 december 2021 ligt het voorontwerp voor het plan ‘Het
Wulperveld’ ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).
Dit plan voorziet in het realiseren van 115 woningen aan de noordwestzijde van Stroe.
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-vanbestemmingsplan) 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 in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1645-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1645-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?
Tijdens de vermelde periode kunt u bij voorkeur schriftelijk uw inspraakreactie over dit
plan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke
reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63,
3770 AB Barneveld. Een schriftelijke reactie moet binnen de termijn aan de gemeente
verzonden zijn. Wij merken de ingediende inspraakreactie (met eventuele daarin opgenomen
persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de inspraakreactie expliciet wordt aangegeven
dat u hiervoor geen toestemming geeft. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u
een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.
Ontwerp-omgevingsvergunning Asselseweg 35
Op 12 februari 2021 ontvingen burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld
een aanvraag (nr. 2021W0400) voor het plaatsen van twee paddocks en het aanleggen van

PMD

VAN LEGE SHAMPOOFLES
NAAR NIEUW SPEELGOED
TIPS
• Bij het PMD doet u plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen (zoals blik) en
drankkartons.
• Maak verpakkingen leeg en doe ze los van
elkaar bij het PMD. Alleen op die manier
kunnen van gerecyclede plastic verpakkingen
nieuwe producten worden gemaakt. Denk
aan sportkleding, fleecekleding, tennisballen,
flessen, speelgoed, bermpaaltjes, kliko’s en
auto-onderdelen.
• Twijfelt u of iets bij het PMD mag? Gebruik
dan het Afval ABC in de AfvalWijzer-app of
op www.mijnafvalwijzer.nl.

#afvalscheidendoejezo

50
16 DECEMBER 2021

Barneveld GEMEENTENIEUWS

een trainingsbaan bij een paardensportcentrum op het perceel Asselseweg 35 in Kootwijk.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voornemens zijn, gelet op artikel 2.1 juncto artikel
2.12, lid 1, onder a, onder 3º van de Wabo, hiervoor vergunning te verlenen. Het betreft de
activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van 17 december 2021 tot en met 27
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-vanbestemmingsplan) 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 de ontwerp-omgevingsvergunning in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.4061-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.4061-0001
(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
voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). 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 het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.
Ontwerp-omgevingsvergunning Kerkstraat 2
Op 6 november 2019 ontvingen burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld een
aanvraag (nr. 2019W2544) voor sloop/herbouw van een kantoor naar een kantoor met twee
appartementen op de verdieping op het perceel Kerkstraat 2 in Voorthuizen. Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo) voornemens zijn, gelet op artikel 2.1 juncto artikel 2.12, lid 1,
onder a, onder 3º van de Wabo, hiervoor vergunning te verlenen. Het betreft de activiteiten
‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van 17 december 2021 tot en met 27
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-vanbestemmingsplan) 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.
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U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen
Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.4058-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.4058-0001
(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
voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). 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 het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.
Ontwerp wijziging Breihutterweg IV
Van 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ligt het ontwerp voor de wijziging
Breihutterweg IV van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 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.
Dit plan voorziet in het realiseren van een woning in het kader van functieverandering en
het omzetten van een woning tot een woongebouw op het perceel Breihutterweg 2 in
Kootwijkerbroek.
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.0203.1659-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1659-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?
Tijdens de vermelde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze
over dit plan naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
het college (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.
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Wegwerkzaamheden

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

Barneveld
Wegomleiding Kallenbroekerweg, 20 en 21 december. Deel tussen huisnummers 135
en 146 afgesloten voor verkeer. Reden: snoeien bomen. Er worden verkeersregelaars
ingezet.
Omleiding gemotoriseerd verkeer:
- Vanaf Barneveld via Otelaarseweg - Dronkelaarseweg
- Vanaf Stoutenburgerweg via Hoevelakenseweg - Rijksweg - Nijkerkerweg
Omleiding (brom)fietsers:
- Vanaf beide zijden via Otelaarseweg - Dronkelaarseweg
A1
Rijbaanafsluiting tussen Kootwijk en Barneveld, richting Amersfoort. Vrijdag 17
december 19.00 uur tot zaterdag 18 december 08.00 uur. Vanwege schade aan het
wegdek voert Rijkswaterstaat de komende weken werkzaamheden uit op de A1. De
wegwerkzaamheden vinden 's avonds en 's nachts plaats. Bekijk de hele planning op de
website van Rijkswaterstaat: rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a1-onderhouddeventer-hoevelaken/planning

barneveld.nl/wegwerkzaamheden
 14 0342
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nu ook bereikbaar via
WhatsApp:
+316 1445 9278
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Voeg T +316 1445 9278 toe aan uw contacten
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Verstuur uw vraag via WhatsApp
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U krijgt binnen 1 werkdag een reactie
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