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Lokaal Belang 
Mevrouw M Pluimers-Foeken
 
  

Geachte mevrouw Pluimers-Foeken,

Op 2 februari 2022 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van 
de gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over het NK Tegelwippen. 

Lokaal Belang schenkt en plant elk jaar een boom rond Boomfeestdag om zo een 
bijdrage te leveren aan het vergroenen van de gemeente. Naast het aanplanten van 
bomen zijn er nog meer mogelijkheden om te vergroenen, zoals het NK Tegelwippen. 
Dit NK vindt dit jaar plaats van 21 maart t/m 31 oktober 2022. Het NK stimuleert 
gemeenten en haar inwoners om tegels te verwijderen, hun omgeving te vergroenen en 
bij te dragen aan het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. 
U geeft aan enthousiast te zijn om als gemeente Barneveld deel te nemen aan het NK 
Tegelwippen

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.
Vraag 1: Bent u het met ons eens dat dit een mooie en laagdrempelige manier is 
om te vergroenen en de gemeente daarmee klimaatbestendiger te maken?

Antwoord: Het NK Tegelwippen vraagt aandacht voor vergroening door een 
wedstrijdelement toe te voegen aan het onttegelen van gemeenten. Hierdoor worden 
gemeenten en haar inwoners uitgedaagd om zoveel mogelijk te ontharden. 
Deze wens voor het ontharden van de buitenruimte sluit aan bij de gemeentelijke 
initiatieven zoals het plan van aanpak Klimaatadaptatie, subsidieregeling ‘Regenwater 
vasthouden’, het biodiversiteitsplan Barneveld en de recente deelname aan de Groene 
Stad Challenge.  

Vraag 2: De gemeente Barneveld kent een subsidieregeling ‘regenwater 
vasthouden’, waarmee o.a. ingezet wordt op ontharden van tuinen. Is het 
college met ons van mening dat deelname aan het NK tegelwippen een extra 
stimulans kan geven om gebruik te maken van deze regeling en het tevens een 
goed middel is om onttegelen weer eens onder de aandacht te brengen bij onze 
inwoners? 

Antwoord: Deze regeling van de gemeente is terug te vinden op Subsidie regenwater 
vasthouden | Gemeente Barneveld. Binnen deze regeling is het mogelijk om subsidie 
aan te vragen voor het ontharden van de tuin of het vergroenen van het dak. 
Om het deelnemen aan deze regeling nog interessanter te maken voor 
geïnteresseerden, is deze regeling recent verbreed. Aan de hand van de 
communicatiekalender vanuit programma Duurzaamheid wordt gecommuniceerd over 
deze aangepaste subsidieregeling. 

https://www.barneveld.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-regenwater-vasthouden
https://www.barneveld.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-regenwater-vasthouden


Blad 2 

Wij denken dat deze communicatie in combinatie met de beschikbare subsidie een 
extra stimulans geeft aan inwoners om hun tuinen te ontharden. 

Vraag 3: Bent u bereid zich zo spoedig mogelijk bij dit initiatief aan te melden? 
Antwoord: Op de website van het NK Tegelwippen is een kaart terug te vinden waarop 
de deelnemende gemeenten staan weergegeven. Daarop is te zien dat Barneveld een 
van de deelnemende gemeenten is. 
Binnen de ambtelijke organisatie is geen aanmelding bekend. Bij navraag bij de 
organisatie van het NK Tegelwippen blijkt dat niet alleen gemeenten zich mogen 
opgeven, ook inwoners of andere partijen mogen een gemeente aanmelden. Dat lijkt 
hier het geval. 

Vraag 4: Bent u bereid daarvoor een actieve campagne te starten richting inwoners? 
Antwoord: Op basis van de communicatiekalender voor het programma Duurzaamheid 
zal er gecommuniceerd worden over de aangepaste subsidieregeling ‘Regenwater 
vasthouden’. 
Aanvragers van deze subsidie worden geattendeerd op de mogelijkheid om hun 
onthardingsmaatregelen aan te melden op de website van NK Tegelwippen. Via de 
gemeentelijke website Duurzaam Barneveld en de gemeentelijke rubriek in de 
Barneveldse Krant zal dit initiatief onder de aandacht worden gebracht. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


