
De Kerstdagen zijn net achter de rug en Oud en Nieuw ligt voor ons. Dat gaat vaak samen 

met lekker eten en drinken, waaronder ook alcohol. Daarom vragen we de laatste dagen 

van december aandacht voor de campagne ‘Eentje minder’. Eentje Minder gaat over 

alcoholgebruik en deelname aan het verkeer.  

Toename verkeersslachtoffers in gemeente Barneveld

Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Barneveld neemt jaarlijks toe. En in vergelijking 

met het landelijke gemiddelde, scoort de gemeente Barneveld niet goed. Dat moet anders! 

Een glas alcohol meer of minder maakt relatief weinig verschil. Maar een familielid of vriend 

meer of minder wel degelijk! Denkt u dus bewust na over het gebruik van alcohol als u nog moet 

rijden!

U vindt meer achtergrondinformatie op de website www.eentjeminder.nl. De campagne komt 

ook regelmatig voorbij op social media, in de vorm van posters en flyers en op een groot 

reclamebord langs de A30.

Alcohol en verkeer. Nooit een match!

 eentjeminder.nl 
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Hulp bij afspraak boosterprik
Is uw geboortejaar aan de beurt voor een boostervaccinatie tegen corona? Dan 

kunt u via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak maken. Het 

enige dat u nodig heeft is uw DigiD. Vindt u het nog lastig om digitaal een afspraak te 

maken? Dan kunt u hulp krijgen via de corona informatiepunten in de bibliotheek. En 

sinds deze week kan dat ook in het gemeentehuis.

Van maandag tot en met donderdag kunt u van 13.00 tot 16.30 uur in het gemeentehuis 

terecht. De gemeente helpt u dan bij het maken van een afspraak, maar geeft geen 

medische adviezen. U kunt zich melden bij de receptie. Neemt u wel de inlogcodes van uw 

DigiD mee, want die heeft u nodig! 

Hulp bij het corona informatiepunt van de bibliotheek

U kunt met al uw vragen over corona binnenlopen bij een GGD-informatiepunt in 

de bibliotheek. Hier kunt u ook hulp krijgen bij het maken van een afspraak voor de 

boosterprik. U kunt op de volgende tijden terecht:

• Barneveld: dinsdag en donderdag 9.30 - 13.00 uur

• Kootwijkerbroek: dinsdag 14.00 - 16.00 uur

• Voorthuizen: woensdag 14.00 - 16.00 uur

 coronavaccinatie-afspraak.nl

Last van rookoverlast in de winter? 

Bespreek het! 
Slaat 's winters de rook van een open haard van even verderop bij u naar binnen? 

Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u bij de gemeente 

een overlastmelding indienen. 

Open haarden, houtkachels, terrashaarden en buitenvuren kunnen gezondheidsklachten 

en klachten over geur veroorzaken. Zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met 

gevoelige luchtwegen, ouderen en kinderen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) 

verbrandingsgassen. 

1 op de 3 Nederlanders zegt overlast te ervaren van houtrook. Dit gaat vooral over 

geuroverlast, lichte irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en 

ventilatieroosters. Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken kan een stuk 

schelen in de overlast. 

Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de houtstokers wel maatregelen willen nemen om overlast te 

beperken. Zij zijn bijvoorbeeld bereid om de vuurkorf, open haard of houtkachel minder vaak 

aan te doen. Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u een overlastmelding indienen via 

barneveld.nl/melden-en-meedoen 

 barneveld.nl/melden-en-meedoen 

CAMPAGNE ‘EENTJE MINDER’

Alcohol en verkeer:  
nooit een match!



Kijk en luister naar de nieuw jaars boodschap  

op 3 januari

Wij nodigen u graag uit voor een speciale nieuwjaars boodschap van Burgemeester 

Jan Luteijn en onze dorpsdichter Brigitte Veltman. Op maandag 3 januari staat deze 

boodschap online vanaf 19.00 uur. 

Helaas is een fysieke nieuwjaars-

bijeenkomst niet mogelijk in 2022. 

Toch willen wij als gemeentebestuur dit 

moment niet helemaal voorbij laten gaan. 

Traditiegetrouw ontmoeten we elkaar de 

eerste maandag van het nieuwe jaar. Nu 

willen we u op dat moment bereiken via de 

digitale kanalen. Ga hiervoor op 3 januari 

19.00 uur naar barneveld.nl/nieuwjaar.

 barneveld.nl/nieuwjaar 

Vaccineren tegen coronavirus

U bent de enige die kan beslissen of u zich laat vaccineren tegen corona. Daarom is 

het belangrijk dat uw informatie over coronavaccinatie gebaseerd is op feiten. Het 

is verstandig om verschillende bronnen te gebruiken.  

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-

coronavaccinatie worden veel vragen over het virus beantwoord. 

Ook in de gemeente Barneveld kunt u zich laten vaccineren. Dat kan op afspraak voor de 

1e en 2e prik. De boosterprik kunt u hier ook krijgen. Daarvoor kunt u een afspraak maken 

wanneer uw geboortejaar aan de beurt is.

Maakt u de keuze om zich te laten vaccineren? Dat kan op de volgende plekken en tijden:

•  Roelenengweg 25 in Voorthuizen.  

 Maandag 08.00 - 17.00 uur

 Vrijdag 11.00 - 20.00 uur

 Zaterdag 09.00 - 18.00 uur

• Andere vaccinatielocaties in de regio: ggdgm.nl

• Maak een afspraak via 0800 - 7070 of via coronavaccinatie-afspraak.nl 

 

Houd uw BSN-nummer bij de hand. 

 coronavaccinatie-afspraak.nl

  0800 - 7070

Testen coronavirus

De omikronvariant van het coronavirus komt steeds vaker voor. Testen blijft 

belangrijk, zeker als u de komende tijd mensen bezoekt.

Testen is op de volgende manieren mogelijk:

• Thuistesten

•  Op afspraak: dagelijks in het voormalige dorpshuis aan de Roelenengweg 25 in 

Voorthuizen. 

•  Op afspraak: op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur in de Goede 

Herder kerk, Jan Seppenplein 70 in Barneveld. 

•  Een testafspraak kunt u maken via coronatest.nl of via het telefoonnummer 0800 - 1202. 

 coronatest.nl 

  0800 - 1202

  Colofon

©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

Ondersteuningsverklaring 

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms 

ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de 

deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

•  voor het eerst meedoet aan de verkiezingen

•  bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft

•  geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Hoe het werkt:

1.  U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis. Het formulier model H4 krijgt u 

van de partij of groepering.

2.  U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden 

ingetrokken).

3.  De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel 

op het model H4.

4.  U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.

5.  De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. 

Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

We werken op afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: telefoon 14-0342. 

U bezoekt het gemeentehuis op de afgesproken datum en tijd. U ondertekent ter plekke de 

door de partij ingevulde verklaring. Uw legitimatiebewijs moet u tonen; na ondertekening door 

de ambtenaar krijgt u de verklaring mee en levert deze bij de partij in.

Verkiezingen Gemeenteraad op 16 maart 2022

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 16 maart 2022 kunt u als inwoner 

een ondersteuningsverklaring afleggen bij Burgerzaken van de gemeente Barneveld. De 

ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 3 januari t/m 31 januari 2022.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning

•  2021W3203 

Achterveldseweg 13, 3772 NA Barneveld: het huisvesten van arbeidsmigranten in 

bedrijfsgebouw 

Datum indiening: 20-12-2021

•  2021W3217 

Gelkenhorsterweg 3, 3771 RH Barneveld: het bouwen van een bedrijfshal 

Datum indiening: 21-12-2021

•  2021W3286 

Kallenbroekerweg 70, 3771 DG Barneveld: het kappen van 1 apenboom 

Datum indiening: 27-12-2021

•  2021W3264 

Postweg 16, 3772 ML Barneveld: het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning 

Datum indiening: 24-12-2021

•  2021W3211 

Scherpenzeelseweg 188, 3772 MG Barneveld: het bouwen van een 

landbouwwerktuigenberging en wijzigen veebezetting 

Datum indiening: 20-12-2021

•  2021W3262 

Thorbeckelaan 79, 3771 EC Barneveld: het kappen van 1 amber 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3277 

Valkseweg 176, 3771 SH Barneveld: het kappen van 1 kastanjeboom 

Datum indiening: 24-12-2021

•  2021W3274 

Wencopperweg 33, 3771 PN Barneveld: het verplaatsen van opslag, plaatsen zeecontainers 

en wijzigen bijgebouw 

Datum indiening: 24-12-2021

•  2021W3276 

Putterweg 68 en 70, 3886 PG Garderen: het aanleggen van een padelbaan 

Datum indiening: 24-12-2021

•  2021W3260 

Putterweg 49, 3886 PB Garderen: het uitbreiden van de woning 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3212 

Roeëkamperweg 32, 3886 PL Garderen: het vervangen van een bijgebouw en legaliseren 

van de tuinkas 

Datum indiening: 20-12-2021

•  2021W3257 

Paalhoeveweg kavel 4, 3775 KL Kootwijk: het bouwen van een woning met bijgebouw 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3194 

Kerkweg 5, 3774 BR Kootwijkerbroek: het vestigen van een salon in bijgebouw 

Datum indiening: 17-12-2021

•  2021W3233 

Kootwijkerbroekerweg 90, 3774 BV Kootwijkerbroek: het bouwen van een kantoor/kantine 

Datum indiening: 22-12-2021

•  2021W3250 

Laageinderweg 34, 3774 TD Kootwijkerbroek: het bouwen van een bedrijfsruimte 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3256 

Schoonbeekhof 53, 3774 DA Kootwijkerbroek: het tijdelijke plaatsen van units voor 2 lokalen 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3235 

Veluweweg 90, 3774 BN Kootwijkerbroek: het gewijzigd uitvoeren van bouwplan 2020W0408 

22-12-2021

•  2021W3242 

Walhuisweg , 3774 TA Kootwijkerbroek: het bouwen van een kerk 

Datum indiening: 23-12-2021

•  2021W3269 

Wesselseweg 132, 3774 RL Kootwijkerbroek: het tijdelijk plaatsen van een container 

24-12-2021

•  2021W3287 

Breveenseweg 13, 3776 LX Stroe: het uitbreiden van de woning 

Datum indiening: 27-12-2021

•  2021W3219 

Welgelegenweg 5, 3776 PR Stroe: het bouwen van een bedrijfsloods 

Datum indiening: 21-12-2021

•  2021W3199 

Dronkelaarseweg 11 A, 3784 WB Terschuur: het verbouwen van de woning 

Datum indiening: 20-12-2021

•  2021W3271 

Leemweg 13, 3784 KC Terschuur: het uitbreiden van stal H en K 

Datum indiening: 24-12-2021

•  2021W3202 

Baron van Nagellstraat 31, 3781 AP Voorthuizen: het bouwen van een woning 

Datum indiening: 20-12-2021

•  2021W3215 

Hoofdstraat 36, 3781 AG Voorthuizen: het verbouwen van de bergruimte/schuur 

Datum indiening: 21-12-2021

•  2021W3224 

Oude Appelseweg 1 A, 3781 MB Voorthuizen: het verbouwen en uitbreiden van de woning 

Datum indiening: 21-12-2021

•  2021W3238 

Vrouwenmantel kavel 19, 3781 SP Voorthuizen: het bouwen van een woning 

Datum indiening: 22-12-2021

•  2021W3210 

Diepenrustweg 1, 3785 KH Zwartebroek: het uitbreiden aantal varkens en bouwen van een 

uitloop met mestkelder 

Datum indiening: 20-12-2021

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

•  2021W2903 

Geerstuk 16, 3773 DC Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning door middel 

van een dakopbouw 

Verzenddatum: 22-12-2021

•  2021W2843 

Hugo de Grootlaan 49, 3771 HK Barneveld: het veranderen en uitbreiden van de woning 

Verzenddatum: 21-12-2021

•  2021W2818 

Narcissenstraat 24, 3772 JA Barneveld: het kappen van 1 conifeer 

Verzenddatum: 20-12-2021

•  2021W2706 

Nijverheidsplein 4, 3771 MR Barneveld: het realiseren van een vluchttrap 

Verzenddatum: 21-12-2021

•  2021W2961 

Reinaerdshof 49, 3772 RL Barneveld: het vervangen van de dakconstructie en het plaatsen 

van 2 dakkapellen 

Verzenddatum: 20-12-2021

•  2021W2937 

Putterweg 76, 3886 PH Garderen: het kappen van 1 douglas 

Verzenddatum: 21-12-2021

•  2021W2867 

Speulderbosweg 38, 3886 AP Garderen: het kappen van 2 douglassparren 

Verzenddatum: 24-12-2021

•  2021W2737 

De Voorpost 3, 4 en 5, 3776 LL Stroe: het bouwen van 3 bedrijfsunits 

Verzenddatum: 21-12-2021

•  2021W3008 

Stroeërschoolweg 11 A, 3776 MN Stroe: het kappen van 2 berken 

Verzenddatum: 22-12-2021

•  2021W2984 

Bakkersweg 56, 3781 GP Voorthuizen: het kappen van 1 eik 

Verzenddatum: 20-12-2021

•  2021W2760 

Roelenengweg 76, 3781 BC Voorthuizen: het kappen van 1 beuk 

Verzenddatum: 21-12-2021

•  2021W3043 

Zevenbergjesweg 13-50, 3781 NV Voorthuizen: het kappen van 1 Amerikaanse eik 

Verzenddatum: 20-12-2021

•  2021W2599 

Wielweg 2, 3785 KR Zwartebroek een wijziging van verleende omgevingsvergunning 

2020W3144 (toevoegen dakkapel) 

Verzenddatum: 23-12-2021

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

•  2020W0629 

Harselaarseweg 108, 3771 MB Barneveld: het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf 

Einde terinzagelegging: 10-02-2022

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

•  2021W2831 

Narcissenstraat 260, 3772 JG Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de aula

•  2021W2428 

Postweg naast nr. 10, 3772 ML Barneveld: het bouwen van een woning

•  2021W2766 

Thorbeckelaan thv nr 60 en overzijde nr 49, 3771 EJ Barneveld: het kappen van 3 platanen 

ivm aanleg bushalte

•  2021W2754 

Valkseweg 176, 3771 SH Barneveld: het bouwen van een bijgebouw

•  2021W2828 

Grote Muntweg 7, 3774 BS Kootwijkerbroek: het bouwen van een biologische pluimveestal

•  2021W2859 

Oosterbrinkweg 5, 3774 BW Kootwijkerbroek: het verbouwen en uitbreiden van de woning

Geaccepteerde meldingen

•  2021M0310 

Barnseweg 124 , 3771 RP Barneveld melden van het slopen van een kalverstal en bouwen 

kleinere kalverstal

•  2021M0410 

Postweg 10 , 3772 ML Barneveld: melden beëindiging bedrijf

•  2021M0105 

Stationsplein 5 , 3771 ES Barneveld : oprichten en in werking hebben van een restaurant

•  2021M0383 

Valkseweg 195 , 3771 SE Barneveld : melden beëindiging van het agrarische bedrijf

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning

•  2021W3058 

Stationsweg 117, 3771 VE Barneveld: het herinrichten van het terrein (vergunningsvrij) 

Datum besluit: 22-12-2021

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 of de app 

downloaden. 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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EEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEINEEN GROENER EN FIJNER SCHOOLPLEIN

In het voorjaar en najaar van 2022 worden nog meer schoolpleinen 

‘vergroend’. Sommige scholen maken nog nestkasten voor 

vogels. Ook komen er op een paar schoolpleinen wilgenhutten en/

of -tunnels. En er zijn plannen voor moestuintjes. In het voorjaar 

worden nog regenwormen bij de aangeplante bomen en planten 

losgelaten. Regenwormen zorgen voor een goede bodemstructuur, 

zodat de planten goed gaan groeien.

Op de hoogte blijven? Volg het project via de social media.

Lekker 

buiten les!

Een koeler 

schoolplein
Meer insecten, 

vlinders en vogels

voor

voor

voor

voor

na

na

na

na

Het Johannes

Fontanus College heeft niet alleen 

een nieuw gebouw, maar ook een 

nieuw, prachtig groen schoolplein! 

De offi ciële opening kon door de 

lockdown niet doorgaan. Maar als 

openingshandeling is wel de  

mooie hongingboom geplant.

GemeenteBarneveld @barneveldinfo gemeente_barneveld

    Geplant:

 • 5 bomen

 • 150 heesters

 • 1100 vaste planten

 • klimplanten

 • meter haag

 Scholen:

 Barneveld:

 • De Vliegeniers

 • De Branding 

 • Willem van Oranjeschool

 • De Lijster

 • De Fontein

 • Johannes Fontanus College

 Voorthuizen:

 • De Regenboog

 • De Vlindertuin

Ontdekken op een 

groen schoolplein

Met het project “groene schoolpleinen” worden 

zoveel mogelijk schoolpleinen in de gemeente 

Barneveld groener gemaakt. Van schoolpleinen 

met alleen tegels naar schoolpleinen met 

bomen, struiken, bloemen, insecten en vogels. 

De scholen die meedoen krijgen de beplanting 

en compost van de gemeente. Daarna gaan ze 

zelf aan de slag met beplanten. Al 8 scholen in 

onze gemeente hebben hun schoolplein met dit 

project ‘vergroend’! Met hulp van leerlingen, 

leerkrachten, conciërges, ouders, bedrijven 

en gemeente zijn bomen geplant, tegels 

verwijderd en borders en geventuintjes 

aangelegd. Er is heel hard gewerkt en 

het eerste resultaat mag er zijn! 

Wethouder 

Didi-Dorrestein-Taal: 

“Dit project zorgt niet alleen 

voor groenere en gezondere 

schoolpleinen. Het brengt ook 

nieuwe energie en vrolijkheid om 

met elkaar iets positiefs te doen. 

In deze moeilijke corona-tijd is 

verbinding met elkaar enorm 

belangrijk. Dit project draagt 

daar ook aan bij”.


