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COLOFON

Dit is een officiële publicatie van het
gemeentebestuur van Barneveld.
Contactinformatie
Aangepaste dienstverlening i.v.m. het
coronavirus.
Digitaal is veel te regelen. Regel uw zaken
digitaal via barneveld.nl als dat mogelijk
is. Het gemeentehuis is alleen op afspraak
open voor dringende zaken. Zonder
afspraak kunt u het gemeentehuis niet in.
Om handcontact te vermijden, kunt u alleen
met pin betalen.

#KINDERWENS IS
GEEN TABOE
KIJK OP WOKEWOMEN.NL

Postadres
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
e info@barneveld.nl
t 14 0342
w www.barneveld.nl

Gemeentewerf
Bezoekadres Kallenbroekerweg 121,
Barneveld
Alléén op afspraak

Meldpunt leefomgeving
e meldpunt@barneveld.nl

UPen schoolgaande kinderen?
Laag WAKE
inkomen
Vraag
de schoolkostenregeling
aan.
SMART
MAMA!

Aanvragen
Op www.berekenuwrechtplus.nl kunt u nagaan of u
in aanmerking komt voor de schoolkostenregeling.
U kunt dan ook met uw DigiD de tegemoetkoming
direct aanvragen. Voeg een bewijs van inschrijving
van de school van uw kind bij. Het is dus handig om
dit document bij de hand te hebben. Aanvragen kan
tot en met 30 september 2020.

Belangrijke informatie
Huisartsenpost
Nijkerkerweg 119, Barneveld
t 085 - 7731100
w www.huisartsenposteemland.nl
Meldpunt Veilig Thuis
t 0800 - 2000
w www.veiligthuisgm.nl

Maaltijd aan huis, aanmelding
e info@welzijnbarneveld.nl
Wijkplatforms
w	www.wijkplatformsbarneveld.nl
Meldpunt discriminatie & pesten
w www.discriminatiemelden.nl
t	026 - 3772333 maandag t/m donderdag
Whatsupmeldlijn
t 06 38335808
w www.whatsupmeldlijn.nl
Andere belangrijke telefoonnummers:
Zie gemeentegids en WMO-wijzer,
2019-2020, pagina 7.

 @barneveldinfo
 GemeenteBarneveld
 gemeente_barneveld

Kinderwens?
Heb jij een kinderwens? Ga naar www.wokewomen.nl
voor de 10 dingen die je écht moet weten voor de
start van een gezonde zwangerschap! Je kunt ook
een afspraak maken voor een kinderwensconsult
bij een van de verloskundigenpraktijken in de
gemeente Barneveld.

WAKE UP
SMART

MAMA!

LET’S MAKE YOUR BABY STRONG. GO TO WOKEWOMEN.NL
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Bij schoolgaande kinderen, kunt u te maken
krijgen met indirecte schoolkosten. Denk aan de
kosten voor pennen, potloden, een rekenmachine,
een schooltas of woordenboeken. Daarnaast
vragen scholen een vrijwillige ouderbijdrage voor
bijvoorbeeld schoolreisjes, excursies of culturele
activiteiten. Als u een laag inkomen heeft, kan de
gemeente u tegemoet komen in de schoolkosten.

Welstandstoezicht/dorpsbouwmeester
De dorpsbouwmeester houdt wekelijks
een openbare zitting op dinsdag van
10.00 - 12.30 uur. Telefonisch spreekuur
op donderdag van 09.30 - 10.30 uur via
06-22 94 52 35 (alleen over uitgebrachte
adviezen). Agenda’s en welstandsadviezen:
www.barneveld.nl.

Meldpunt buurtbemiddeling
t 06 - 10670676
e buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl

WOMEN®-workouts van 'Fit-Her' in Barneveld. Al
deze lokale partners werken mee aan gezondere
zwangerschappen en een gezondere toekomstige
generatie in de gemeente Barneveld.

HeeftLET’S
u schoolgaande
kinderen
tot en met 17 jaar? En heeft u een bijstandsuitkering of een laag
MAKE YOUR BABY STRONG.
GO TO WOKEWOMEN.NL
inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de schoolkostenregeling van de gemeente
Barneveld.

Meldpunt uitkeringsfraude
t 06 15621672 of 06 22565913

Bemoeizorg Barneveld
t 0342 - 419658
e info@bemoeizorgbarneveld.nl

Op maandag 7 september start WOKE WOMEN® de campagne ‘Wake up! Smart Future Mama’s
& Papa’s’ in de gemeente Barneveld. De campagne is bedoeld om vrouwen en mannen met een
kinderwens bewust te maken van een gezonde start al vóór de zwangerschap.

Lokale partners doen mee
Verschillende ondernemers en zorgorganisaties
in de gemeente Barneveld hebben leuke
acties bedacht om de campagne van WOKE
WOMEN® onder de aandacht te brengen. Kom
bijvoorbeeld langs in lunchroom Zus & Zus van
de zusjes Dynande en Sharissa voor een heerlijk
gezond broodje. Kom bewegen bij 'Hoogstraten
Fysiotherapie en Bewegen' van Jacolien. Geniet
van een ontspanningsmassage bij 'Salon Uniek'
van Wilma. Lees het boek van schrijfster Linda
van Maanen. Of blijf in shape tijdens de WOKE

Spreekuur wethouders
op maandag, 11.00 - 12.00 uur
Alléén na telefonische afspraak
via (0342) 495 396.

Ondernemersloket
w www.ondernemersloketbarneveld.nl
e ondernemersloket@barneveld.nl

Een betere voorbereiding
op de zwangerschap
WOKE WOMEN® is een collectief van
getalenteerde vakvrouwen, werkzaam in de
wetenschap, geneeskunde en verloskunde. Deze
vrouwen willen aanstaande ouders bewust maken
van de risico’s van specifieke leefstijlgewoonten.
WOKE WOMEN® werkt hiervoor samen met het
Erasmus MC, verloskundigenpraktijken en de
gemeente Barneveld.

Gemeentehuis
Bezoekadres: Raadhuisplein 2, Barneveld

Milieustraat
Bezoekadres Otelaarseweg 9, Barneveld
di t/m vr 09.00 - 16.00 uur
za 08.00 - 15.00 uur

WAKE UP! Smart Future Mama’s & Papa’s
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Aan de slag met uw woning?
Laat u inspireren tijdens de Duurzame Huizen Route
Op 31 oktober en 7 november kunt u weer tijdens de Nationale Duurzame
Huizen Route duurzame woningen in de regio bekijken. Eigenaren
vertellen u graag over hun ervaringen rondom het verduurzamen van hun
woning. Heeft u uw woning al verduurzaamd en wilt u ervaringen delen
met anderen? Gemeente Barneveld ondersteunt dit initiatief en moedigt
inwoners aan hun woning aan te melden als voorbeeld.
Deel het verhaal van uw woning
Wie zelf ervaring heeft opgedaan
met het toepassen van duurzame

maatregelen en het leuk vindt om zijn
kennis en ervaringen te delen, kan zijn
woning aanmelden bij de Nationale

De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar
huiseigenaren hun ervaringen delen over het duurzaam maken van hun
woning. Mensen kunnen zich het hele jaar oriënteren op duurzaam wonen
door de voorbeelden en ervaringsverhalen te bekijken, of door vragen te
stellen aan de huiseigenaren.
Duurzame Huizen Route via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
Of het nu gaat om HR++ glas, isolatie
of de installatie van een warmtepomp,
alle ervaringen zijn welkom. Zodra de
woning is aangemeld op de website,
is het mogelijk om de woning open te
stellen voor bezoekers op 31 oktober
en 7 november. Bezoekers schrijven
zich in voor een bezoek, waardoor er
maximaal zes bezoekers per tijdstip
aanwezig zijn.
Staat het duurzaamste huis van
Nederland in gemeente Barneveld?
Huiseigenaren kunnen zich tot 20

september aanmelden voor de
verkiezing van het Duurzaamste Huis
van Nederland en kans maken op
één van de prijzen. De organisatie
en provincie Gelderland geven huis
eigenaren graag een podium om hun
duurzame prestaties met anderen te
delen. Naast de juryprijzen, maken
deelnemers in provincie Gelderland
ook kans op een publieksprijs. Het
publiek kan van 22 september tot
6 oktober stemmen op haar favoriete
huis van de provincie. Lees meer over
de verkiezing:
www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing.
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Zes varianten snelwegenknooppunt
A1/A30 online te bekijken

CJG BLOG
Verschillende medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld vertellen
door middel van een blog over hun werk of wat hen bezighoudt.
Vandaag is dat Gerdien Teekens, als ambulant hulpverlener verbonden aan het CJG Barneveld.

Diagnostisch onderzoek
‘Wat betreft de concentratieproblemen van uw kind verwijzen we u door naar het CJG / de
huisarts. Daar kunnen ze u verder helpen in een traject van diagnostisch onderzoek. Zorg dat u
dit snel doet, de wachtlijsten zijn lang’.
Dit bericht kreeg ik vlak voor de zomervakantie in mijn mailbox. Wij gaan verhuizen naar
een andere plaats, de leerkrachten en ib’ers hebben een overdracht gedaan naar de nieuwe
basisschool. Het nieuwe schoolseizoen starten onze kinderen op een nieuwe school. Als wij als
ouders dit advies overnemen starten we het nieuwe seizoen met een traject van diagnostisch
onderzoek.

Vanwege de richtlijnen rond COVID-19 is een fysieke bijeenkomst deze keer niet mogelijk
over de aanpak van het snelwegenknooppunt A1/A30. Inmiddels zijn van de zeven varianten
nog zes plannen over voor de verbeteringen. Twee van de varianten leken zoveel op elkaar
dat deze zijn samengevoegd.
Via de online presentatie en een film met daarbij meer uitleg over de overgebleven varianten kan
iedereen meekijken naar de uitwerking van de kansrijke oplossingsrichtingen, de onderzoeks
resultaten en de vervolgstappen. Via de reactiebuttons op de webpagina kunt u uw vragen en
opmerkingen delen.
De presentatie en film zijn te vinden op https://mirtverkenninga1-a30.nl/nieuws/1739937.aspx
Op de website kunt u zich ook aanmelden voor een telefonisch spreekuur op woensdag 9 september.
Formeel neemt minister Cora van Nieuwenhuizen een besluit over het voorkeursscenario. In
eerdere overleggen heeft zij toegezegd goed te willen luisteren naar de ‘stem uit de regio’.

Warenmarkten in de gemeente Barneveld
In de gemeente Barneveld zijn drie
warenmarkten waar u van harte welkom bent
tussen 08.00 – 13.00 uur:
Dinsdag
Kootwijkerbroek (Schoonbeekhof)
Donderdag Barneveld (Gowthorpeplein)
Zaterdag
Voorthuizen (Bunckmanplein)

Mijn eerste reactie is dat ik gelijk in de regelmodus schiet. Snel, opschieten, wachtlijsten, bellen.
Mijn tweede reactie is dat ik nu helemaal geen diagnostisch traject in wil gaan. Het dagelijks
leven is door corona behoorlijk over de kop gegaan. Het dagelijks leven zal door de verhuizing
behoorlijk over de kop gaan. Ik vind het niet meer dan normaal dat alle drie onze kinderen (en
wijzelf :-)) wat van slag zullen zijn de komende periode.
Ik vind het opvallend dat we zo ‘makkelijk’ dit traject in kunnen rollen. Is het zo abnormaal hoe
ons kind zich ontwikkelt? Maar wat is normaal? Wie bepaalt die norm? Wanneer is het zo niet
normaal dat we zouden willen testen of er een stoornis speelt?
Ik bel met het CJG in de plaats waar we gaan wonen. Ik leg ons verhaal voor en stel de volgende
vragen: Hoe ziet zo’n traject er bij jullie uit? Wat zouden jullie adviseren?
Ze geeft uitleg over de procedure.
Bij mezelf merk ik direct hoe belangrijk de mening van een professional is. Ik wil graag horen wat
te dóen. Maar hoe goed kent deze professional ons kind?
De medewerker van het CJG zegt me: ‘Jullie kennen je kind het beste. Spreek jezelf uit over wat
je ziet bij je kind’. ‘Ervaart je kind zelf veel last hiervan op verschillende levensgebieden?’.
Ze geeft een aantal richtingen aan die we op kunnen gaan en bevraagt me hoe ik het zelf zie.
Bij het CJG in Barneveld krijgen we deze vragen ook regelmatig binnen. Vragen naar
diagnostisch onderzoek, vragen over wat nog ‘normaal’ is. Ik heb zelf ervaren dat het fijn is te
sparren met een onafhankelijk iemand. Ik heb ook ervaren dat het fijn is om dit te bespreken met
vrienden en familie.
Snelle antwoorden zijn er niet. Verschillende antwoorden en reacties wel. Zo kunnen we als
ouders zoeken naar een handige manier van omgaan met ons kind.
Afwegen. Goed kijken. Advies inwinnen. Een mening vormen.
Het heeft tijd nodig. We gaan dit niet even snel doen, we nemen de tijd.
Gerdien Teekens
Kijk voor meer tips op www.cjgbarneveld.nl

Warenmarkt Barneveld

Kootwijkers helpen de huiszwaluw een handje
De zwaluwtil aan de Kerkendelweg in Kootwijk stond eind maart amper op zijn plek, of de
eerste bewoners namen er hun intrek. Eerst een paartje huismussen, en vervolgens de
bewoners om wie het allemaal te doen is: huiszwaluwen. De huiszwaluw heeft het moeilijk
in Nederland: de hoeveelheid voedsel (insecten) is enorm afgenomen en ook gebrek aan
geschikte nestgelegenheid aan gevels leidt ertoe dat het aantal huiszwaluwen in Nederland
de laatste 50 jaar met 80% is gedaald.
Op initiatief van Mary Huijsman startte
dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit in
2019 een werkgroep voor het realiseren van
dit bijzondere bouwwerk. Dankzij financiële
support van het Ontwikkelingsfonds Platteland
van de gemeente Barneveld, Vogelbescherming
Nederland, bedrijven, organisaties en inwoners
van Kootwijk lukte het om afgelopen voorjaar de
zwaluwtil te bouwen.
Verschillende soorten nestjes
Aan de zwaluwtil kan de huiszwaluw gebruik
maken van kunstnesten. Sommige nesten
kunnen direct in gebruik worden genomen,
en andere zijn met opzet half gebouwd. Dit
biedt de zwaluw de mogelijkheid om het nest

zelf af te metselen. En natuurlijk kunnen de
enthousiastelingen ook altijd hun hele nestje zelf
bouwen aan de til.
Onthulling informatiebord
Het bijbehorende informatiebord, wat uitlegt hoe
de huiszwaluw in Kootwijk geholpen wordt aan
geschikte broedgelegenheid, werd vanwege
de coronaregels pas afgelopen zaterdag (29
augustus) onthuld. En dat met succes, want
de opkomst was erg groot. Na de onthulling,
was er de mogelijkheid deel te nemen aan
een korte rondleiding door Kootwijk. De
werkgroep bevestigde namelijk ook kunstnesten
en mestplanken aan gevels van een aantal
woningen in het dorp. In combinatie met de

zwaluwtil hoopt de werkgroep dat het aantal
broedende paartjes in Kootwijk zal toenemen.

Kootwijkers onthullen het informatiebord over de
zwaluwtil op 29 augustus.

Samen tegen zwerfafval

World Cleanup Day op zaterdag 19 september
Doet u mee zaterdag 19 september op de World Cleanup Day om het probleem van
zwerfafval aan te pakken? Nederland is een van de 180 landen waar vrijwilligers zwerfafval
gaan opruimen. Samen met de Plastic Soup Foundation en Stichting Nederland Schoon is
zaterdag 19 september, de World Cleanup Day uitgekozen om aan de slag te gaan, uiteraard
met in achtneming van de COVID-19 maatregelen.
Extra: onderzoek naar zwerfafval
Als je zwerfafval gaat opruimen, maak dan
gebruik van de Litterati-app. Met deze app
kun je het gevonden zwerfafval vast leggen

waar je het hebt gevonden. Zo kan er gekeken
worden welke verpakkingen het meest
voorkomen in het milieu, wie de producenten
zijn. Zo kan het zwerfafvalprobleem bij de bron

worden aangepakt, zodat bijvoorbeeld betere
verpakkingen kunnen worden ontwikkeld of
doordat statiegeld wordt ingevoerd op veel
voorkomende afvalitems als flesjes en blikjes.
Wijkplatforms Noord-Oost, Oldenbarneveld
en De Glind doen al mee!
Wilt u meehelpen? Wijkplatform Noord-Oost
heeft al aangegeven mee te doen, verzamelen
op de Ambrosius van Ommerenlaan 8 om 9.30

uur op zaterdag 19 september.
Ook de wijkplatforms Oldenbarneveld en
de Glind gaan opruimen. Meld u aan bij uw
wijkplatform, zij geven u de informatie waar en
hoe laat u zich kunt melden.
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Raadsberichten
Laat uw mening horen!

Commissie Samenleving - extra vergadering over MER en RES
Datum Woensdag 16 september 2020
Tijd
19:30 - 22:30
Locatie Gemeentehuis Barneveld
19:30
19:30
21:00
22:30

Opening
Aanvulling Milieu Effect Rapportage (MER) windenergie
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley
Sluiting

Zie voor de volledige agenda en de voorstellen www.barneveld.nl/vergaderingen
Zie voor een toelichting op de onderwerpen en inspraak hieronder.
Agendapunt Milieu Effect rapportage
De gemeente Barneveld onderzoekt vanuit de energievisie 2015-2020 de mogelijkheden voor het
realiseren van windenergie in de gemeente. Hiervoor is een Milieu Effect Rapport structuurvisie
Wind opgesteld. Het college heeft begin juni besloten om het MER aan te vullen volgens het
eerdere advies van de landelijke commissie MER. Deze aanvulling is inmiddels beschikbaar,
evenals de resultaten van de zogeheten aanvullende beleidsconfrontatie. Hierbij wordt gekeken
naar de relatie tussen de, in het MER, genoemde gebieden en het huidige beleid in deze
gebieden. Meer informatie over het MER vindt u op: www.barneveld.nl/windenergie
Agendapunt Concept Regionale Energie Strategie
De commissie bespreekt het voorstel om in te stemmen met de concept RES en het
vervolgproces naar RES 1.0. Alsmede de oproep naar het Rijk voor versnellen van onderzoek
naar de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen. En wat de mogelijkheden daar van zijn
voor de energieregio Foodvalley. Meer informatie over de Regionale Energie Strategie en de
publiekssamenvatting concept RES (met informatieblad gemeente Barneveld) vindt u op:
www.barneveld.nl/energietransitie
Bijwonen van de vergadering
De vergadering is openbaar en toegankelijk voor pers en insprekers, maar – vanwege
coronabeperkingen - niet voor overig publiek; u kunt de vergadering wel live volgen en achteraf
terugkijken via www.barneveld.nl/live
Bent u belanghebbende en wilt u graag uw mening geven over een van de twee onderwerpen?
Dat kan (zie kader uitleg).

Zo kunt u bij ons meepraten:
• Binnen de democratie en in onze
raadzaal is elke mening belangrijk: uw
mening, de mening van elk raadslid,
collegelid en ambtenaar. Daarom gaan
we respectvol om met elkaar en spelen
we het niet op de persoon. De voorzitter
bewaakt dit in de vergadering, vanuit
zijn toeziende rol op het gesprek en het
proces.
• In uw inspraak moet u zich beperken
tot het geagendeerde onderwerp.
Bijvoorbeeld in de RES gaat het om de
inhoud en omvang van de energiemix
als zodanig (vooral wind en zon), en
bijvoorbeeld niet om de concrete locaties
van windmolens.
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• U krijgt als inspreker 2 á 3 minuten de tijd
om vooraf uw standpunt toe te lichten.
Inspraak kan ook schriftelijk of via een
audio- of videoboodschap. Er is per
onderwerp 45 minuten beschikbaar aan
inspreektijd; meer insprekers betekent
dan minder inspreektijd per inspreker en
kan ook betekenen dat er minder tijd is
voor het gesprek met de commissie.
• U moet zich vooraf aanmelden om in te
kunnen spreken tijdens de vergadering.
Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend
11 september via e-mail:
raadsondersteuning@barneveld.nl
Wilt u bij uw aanmelding het volgende
vermelden: uw naam en telefoonnummer
en namens wie u spreekt.

Hond aanlijnen?
Poep opruimen?

Gewoon
Doen!
Agenda

7 T/M 12 SEPTEMBER:
PRINSES BEATRIX SPIERFONDS

ACTUELE bekendmakingen
ACTUELE BEKENDMAKINGEN: BERICHTEN OVER UW BUURT

2020W1134
Gruttoweg 8, 3776 PZ Stroe
bouwen bedrijfswoning
Datum besluit: 28-8-2020
2020W2035
Zelderseweg 7, 3785 KJ Zwartebroek
kappen kastanjeboom met herplant
Datum besluit: 25-8-2020

• In deze rubriek vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente
Barneveld.
•D
 e formele publicatie van verordeningen en kennisgevingen gebeurt digitaal in het
Gemeenteblad op de website
www.officielebekendmakingen.nl. De formele publicatie van verkeersbesluiten gebeurt via
Staatscourant.nl.
•D
 e formele bekendmakingen die te maken hebben met bestemmingsplannen, publiceren wij nog
wel volledig in deze gemeenterubriek.
•O
 p www.barneveld.nl/bekendmakingen vindt u een hyperlink naar de formele bekendmakingen
van de gemeente Barneveld.
•B
 ent u het niet eens met een besluit? Bij de formele bekendmaking online staat hoe u bezwaar
kunt maken of in beroep kunt gaan. Of kijk op www.barneveld.nl.
•O
 p 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
2020W2114
Amersfoortsestraat 38, 3772 CJ Barneveld
kappen twee berken
2020W2103
Grote Beek 25, 3772 TA Barneveld
maken uitrit ten behoeve van parkeren in de
tuin
2020W2092
Iepenhof 10, 3771 XA Barneveld
uitbreiden woning aan voorgevel
2020W2077
Thorbeckelaan 45, 3771 EC Barneveld
verleggen uitrit
2020W2122
Tulpenstraat naast nr. 8, 3772 HH Barneveld
bouwen woning met bijgebouw
2020W2102
Paalhoeveweg 8, 3775 KL Kootwijk
tijdelijk plaatsen en bewonen stacaravan en
plaatsen kapschuur
2020W2123
Drieënhuizerweg 7, 3774 RE Kootwijkerbroek
bouwen woning
2020W2116
Garderbroekerweg achter nr. 219A,
3774 JC Kootwijkerbroek
bouwen zonnepark

2020W2095
Plaggenweg 41, 3774 RN Kootwijkerbroek
legaliseren wijziging kap bedrijfswoning
2020W2111
Walhuisweg nabij nr. 32, 3774 TA
Kootwijkerbroek
bouwen dubbele woning met bijgebouwen
2020W2120
Bosbergerweg 12, 3776 LV Stroe
realiseren woning in bijgebouw en plaatsen
zonnepanelen
2020W2088
Sandersstraat 12, 3784 WR Terschuur
plaatsen twee dakkapellen
2020W2094
Beethovenlaan 13, 3781 TL Voorthuizen
verduurzamen woning
2020W2075
Hoofdstraat 38, 3781 AG Voorthuizen
kappen eik
2020W2072
Hoofdstraat 138 A, 3781 AK Voorthuizen
kappen berk
2020W2104
Meeuwenveenseweg 5, 3781 NT Voorthuizen
legaliseren bijgebouw
2020W2101
Molenweg 32, 3781 VE Voorthuizen
maken uitweg en kappen Lindeboom

Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere
procedure

2020W2078
Pieter de Hooghstraat 9,
3781 EG Voorthuizen
plaatsen twee dakkapellen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere
procedure
2020W2016
Amersfoortsestraat 132, 3772 CL Barneveld
kappen boom
Datum besluit: 26-8-2020
2020W1269
Hugo de Grootlaan 59, 3771 HK Barneveld
kappen zeven bomen
Datum besluit: 27-8-2020
2020W1887
Pastoor Gowthorpestraat 81 A,
3772 CA Barneveld
plaatsen terrasoverkapping
Datum besluit: 27-8-2020
2020W1222
Thorbeckelaan naast nr. 107A,
3771 ED Barneveld
bouwen villa
Datum besluit: 25-8-2020
2020W1463
Bakkerstraat 12, 3886 AT Garderen
tijdelijke mantelzorgwoning
Datum besluit: 26-8-2020

2020W1468
Archimedesstraat 25, 3772 CM Barneveld
kappen boom
Verzenddatum: 26-8-2020
2020W1353
Kerkendelweg 2, 3775 KN Kootwijk
realiseren stapmolen voor hobbymatig gebruik
Verzenddatum: 28-8-2020
2020W1358
Garderbroekerweg 86, 3774 JG
Kootwijkerbroek
legaliseren dierenverblijf
Verzenddatum: 26-8-2020

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
2020W1716
Kapweg 35, 3774 RC Kootwijkerbroek
bouwen bijgebouw
2020W1646
Elleboogweg nabij nr. 3, 3784 VH Terschuur
plaatsen zendmast t.b.v. mobiele telefonie en
kappen drie bomen
2020W1774
Baron van Nagellstraat 98,
3781 LM Voorthuizen
bouwen pand t.b.v. noodstroomvoorziening en
maken uitrit
2020W1604
Zevenbergjesweg 1 -12, 3781 NV Voorthuizen
kappen boom

Buiten behandeling gelaten aanvraag
omgevingsvergunning
2020W1690
Asselseweg 26, 3775 KV Kootwijk
bouwen kapschuur
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Ingetrokken aanvragen voor verlening
2020W2058
Johan de Wittlaan 10, 3771 HN Barneveld
verbouwen en utibreiden woning
2020W1675
Bosbergerweg 12, 3776 LV Stroe
plaatsen zonnepanelen

Geaccepteerde meldingen
2020M0264
Wesselseweg 32, 3771 PC Barneveld
realiseren aanbouw aan pluimveestal
2020M0184
Dwarsgraafweg 13, 3774 TG Kootwijkerbroek
veranderen activiteiten
2020M0271
Essenerweg 174, 3774 LD Kootwijkerbroek
melden stoppen met het houden van varkens
2020M0270
Esvelderweg 16, 3774 PD Kootwijkerbroek
melden beëindiging bedrijfsmatig houden van
varkens
2020BL118
Hoofdstraat 81 en 83, 3781 AC Voorthuizen
realiseren twee gesloten
bodemenergiesystemen

Besluit MER-beoordeling
2020MER024
Donkervoorterweg 11, 3771 RR Barneveld
melden vormvrije MER-beoordeling

RUIMTELIJKE ORDENING
Coördinatieregeling Oude Essenerweg 8 in
Kootwijkerbroek
Burgemeester en wethouders maken
ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) bekend dat voor het project
Oude Essenerweg 8 met toepassing van de
coördinatieregeling uit de Wro, de volgende
samenhangende besluiten zijn genomen: het
vaststellen van de wijziging Oude Essenerweg
I (besluit burgemeester en wethouders d.d.
1 september 2020, nr. 859) en het verlenen
van de omgevingsvergunning voor de
activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of

veranderen’ (collegebesluit d.d. 3 september
2020, dossiernr. 2020W1292). Deze besluiten
voorzien in het realiseren van een nieuwe
woning op de locatie Oude Essenerweg
8 in Kootwijkerbroek (met oriëntatie op de
Hazendonkweg).
Ter inzage
De besluiten liggen met ingang van 4 septem
ber tot en met 16 oktober 2020 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 het plan in te zien op de landelijke
website: www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1595-0002
De bronbestanden van het plan zijn
beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/
NL.IMRO.0203.1595-NL.IMRO.0203.1595-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u
het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl?)
Beroep
Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden
de wijziging en de omgevingsvergunning voor
de mogelijkheid van beroep als één besluit
gezien. De termijn voor het instellen van beroep
bedraagt zes weken en vangt aan met ingang
van de dag na die waarop de besluiten ter
inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan

Wegwerkzaamheden in Barneveld
De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg.
Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.
Holzenboschlaan, Voorthuizen
Wat
Aanbrengen nieuw asfalt
Wanneer
21 september tot en met 25 september
Verkeersmaatregel	Volledige afsluiting voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
voetgangers kunnen wel passeren.
Omleiding
Aanwonenden bereikbaar via omleidingen. Plaatselijk kleine omleiding.

Informatie
Wilt u over één of meer werkzaamheden informatie?
Neem dan contact op met de gemeente Barneveld,
tel. 14 0342.

volstaan met het indienen van één beroep
tegen een of meer van de gecoördineerde
besluiten.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden
die tijdig een zienswijze naar voren brachten,
beroep instellen bij de Afdeling bestuurs
rechtspraak van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook
beroep instellen indien u kunt aantonen dat u
redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze
naar voren te brengen. In het beroepschrift
moet u gemotiveerd aangeven waarom u het
niet eens bent met de beslissingen, en, indien

van toepassing, waarom u destijds geen
zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.
Ook kan tijdens deze periode een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling
bestuursrechtspraak. Anders treden de
besluiten in werking één dag na afloop van de
beroepstermijn. De Raad van State stuurt u
bericht over het griffierecht dat u moet betalen
voor het behandelen van uw beroepschrift
en eventueel uw verzoek om voorlopige
voorziening.

de Week van Lezen
en Schrijven

7-13 september 2020

Week van lezen en schrijven
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In de Week van Lezen en Schrijven, van
7 t/m 13 september, is er landelijk veel aandacht
voor laaggeletterdheid. Taalhuis Barneveld en
haar partners pakken laaggeletterdheid al bijna
twee jaar aan in de gemeente Barneveld.
Vanaf dit najaar legt het samenwerkingsverband de focus op de
gezinsaanpak. Het Taalhuis start dit project in samenwerking
met de Bibliotheek Barneveld en kinderopvangorganisaties
en peuterspeelzalen. De week start met het verspreiden van
informatiepakketten naar alle scholen en opvanglocaties in de
gemeente.
Activiteiten in de actieweek:
• Scholenbezoek door wethouder
Didi Dorrestijn-Taal en taalhuis
coördinator Jelly van Rinsum
• Informatiepakketten gezinsaanpak
laaggeletterdheid naar
scholen/opvanglocaties
• Vrijwilligersavond/Intervisieavond
dinsdag 8 september voor
Taalhuisvrijwilligers
•K
 offie-avond voor NT1 (deelnemers
met Nederlands als moedertaal)

Voor wie is het Taalhuis?
In de gemeente Barneveld zijn er ongeveer 5.700 inwoners
die het lastig vinden om een e-mail te schrijven, online te
bankieren, formulieren in te vullen of hun (klein)kind
Izzet:
voor te lezen. Het Taalhuis roept vooral de mensen
"Een e-mail sturen vind ik
op die Nederlands als moedertaal hebben - maar
nu niet lastig meer. Ik doe het nu
problemen ervaren met lezen, schrijven of het met
zonder er over na te hoeven denken;
de computer werken - om naar het taalspreekuur
tijdens mijn werk maar ook naar eenKijk op te komen. U kunt bellen naar het telefoonnummer
06 -155 666 25 voor meer informatie of aanmelden.
www.weekvanlezenenschrijven.nl
leerkracht van mijn dochters. Ik voel me
wat
u
kunt
doen.
Langskomen
tijdens een spreekuur kan ook. En er
veel zelfverzekerder. De begeleiding
is een e-mailadres: info@taalhuisbarneveld.nl.
van Els, mijn vrijwilliger, was
heel fijn en heeft echt goed
geholpen.’

TAALHUIS IN CIJFERS
• 25 Taalhuisdeelnemers oefenen met een vrijwilliger
• 9 mensen staan op een wachtlijst om te starten
• 18 Taalhuisvrijwilligers begeleiden een groepje of een individu

TAALHUIS-SPREEKUREN WEER OP
DINSDAG EN WOENSDAG
Vanaf september zijn er weer twee spreekuren van Taalhuis
Barneveld in de bibliotheek in Barneveld. Op dinsdag is het
spreekuur van 18.00 tot 19.30 uur en op woensdag van
11.00 tot 12.30 uur.

TAALHUISVRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Vindt u het leuk om samen met iemand, of met een
groepje, taal-, reken-, of computeroefeningen te doen?
Bij het Taalhuis komen diverse mensen met verschillende
leerdoelen op het spreekuur. Voorbeelden van deze leerdoelen
zijn: leren om e-mailberichten te schrijven; beter voorlezen of zelf
formulieren kunnen invullen. Als vrijwilliger helpt u daarbij, zodat
de deelnemer zelfverzekerder wordt bij deze vaardigheden.
Heeft u interesse?
De hoeveelheid uren en de frequentie spreekt u samen met
de taalhuisdocent en de deelnemer af. Heeft u interesse?
Bel dan naar 06 -155 666 25 of stuur een e-mail naar
info@taalhuisbarneveld.nl

LETTERFEEST IN KOOTWIJKERBROEK
In de Bibliotheek Kootwijkerbroek kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar op vrijdag 11 september gratis meedoen aan het Letterfeest. Er wordt voorgelezen
en de kinderen kunnen letters en woorden knutselen. Daarnaast kunnen zij onder begeleiding woorden zoeken in het boek ‘Alfabet’. Aanmelden kan
via de ticketshop op de website www.bibliotheekbarneveld.nl. De activiteit duurt van 15.30 tot 16.30 uur. In het kader van de coronamaatregelen mag
er 1 ouder mee als begeleiding.

VOORSTELLING GONNIE & GIJSJE OP STAP

LAAGGELETTERDHEID OP NPO3

Woensdag 9 september is er een leuke voorstelling van Gonnie & Gijsje
in de bibliotheek in Barneveld. Deze is voor kinderen vanaf 2 jaar. De
voorstelling is gebaseerd op het prentenboek
‘Gonnie & Gijsje op stap’. Op een dag
zijn Gonnies lievelingslaarsjes weg…
Gonnie gaat op zoek voorbij de
hooiberg en ontdekt de wereld.
Daar ontmoet ze Gijsje. Samen
gaan ze op stap. Aanmelden
kan via de ticketshop op
www.bibliotheekbarneveld.nl.
De kosten bedragen € 3,50
per persoon. In het kader van
de coronamaatregelen mag er
1 ouder mee als begeleiding.

Het televisieprogramma ‘Make Holland Great Again’ van
BNNVARA wijdt een gehele aflevering aan het thema
laaggeletterdheid. De aflevering wordt uitgezonden op
woensdagavond 9 september op NPO3.

NIEUWSBRIEF TAALHUIS
BARNEVELD
Wilt u op de hoogte blijven over de
aanpak van laaggeletterdheid, tips
en activiteiten in onze gemeente?
Meldt u zich dan aan voor de
nieuwsbrief van het Taalhuis, via
communicatie@taalhuisbarneveld.nl.

