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COLOFON

Een afspraak maken met de
gemeente kost geen geld

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.

Als u een afspraak wilt maken met de gemeente, dan kost dit GEEN
geld. We krijgen berichten dat er een website is die tegen betaling een
afspraak voor u maakt bij gemeentes. Ook al lijkt het betrouwbaar: doe
dit niet.
U hoeft nooit te betalen voor een afspraak bij de gemeente. Regel uw afspraak
altijd via afspraak.barneveld.nl. Dit kan bijvoorbeeld voor het aanvragen van
uw paspoort, rijbewijs of een ander product.

Gemeentehuis
Bezoekadres: Raadhuisplein 2, Barneveld
Postadres
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
e info@barneveld.nl
t 14 0342
w www.barneveld.nl

U kunt veel zaken ook online regelen via www.barneveld.nl zoals een
verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen.

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

10 dingen die je echt moet
weten voor een gezonde
zwangerschap

Gemeentewerf
Bezoekadres Kallenbroekerweg 121,
Barneveld
Alléén op afspraak

Er sterven nog te veel kindjes vóór, tijdens en na de bevalling. Maar met de juiste
kennis kun je ervoor zorgen dat je kindje nu en in de toekomst geen onnodig
risico loopt. Natuurlijk weten de vrouwen uit je omgeving ook heel veel, maar
niemand kan alles weten en er is alweer zoveel nieuws bekend.

Milieustraat
Bezoekadres Otelaarseweg 9, Barneveld
di t/m vr 09.00 - 16.00 uur
za 08.00 - 15.00 uur
Ondernemersloket
w www.ondernemersloketbarneveld.nl
e ondernemersloket@barneveld.nl
Meldpunt leefomgeving
e meldpunt@barneveld.nl
Meldpunt uitkeringsfraude
t 06 15621672 of 06 22565913
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.
Belangrijke informatie
Huisartsenpost
Nijkerkerweg 119, Barneveld
t 085 - 7731100
w www.huisartsenposteemland.nl
Meldpunt Veilig Thuis
t 0800 - 2000
w www.veiligthuisgm.nl
Bemoeizorg Barneveld
t 0342 - 419658
e info@bemoeizorgbarneveld.nl
Meldpunt buurtbemiddeling
t 06 - 10670676
e buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl

Deze week staat in het teken van ‘Wake up! Smart Future Mama’s & Papa’s van WOKE
WOMEN®. De campagne moet vrouwen en mannen met een kinderwens bewustmaken
van een gezonde start al vóór de zwangerschap. WOKE WOMEN® werkt hiervoor
samen met het Erasmus MC, verloskundigenpraktijken en de gemeente Barneveld.
Verschillende lokale ondernemers ondersteunen de campagne van WOKE WOMEN®.
Ga naar www.wokewomen.nl voor de 10 dingen die je écht moet weten voor een
gezonde zwangerschap! Je kunt ook een afspraak maken voor een kinderwensconsult
bij een van de verloskundigenpraktijken in de gemeente Barneveld.

WOKE WOMEN® is een collectief van getalenteerde vakvrouwen,
werkzaam in de wetenschap, geneeskunde en verloskunde.

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal bezoekt drie scholen in
de Week van Lezen en Schrijven
Deze week is de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Ook in de
gemeente Barneveld krijgt laaggeletterdheid extra aandacht. Afgelopen
maandag deelden wethouder Didi Dorrestijn-Taal en Taalhuiscoördinator
Jelly van Rinsum als start van deze themaweek informatiepakketten uit
aan drie scholen. De pakketten bevatten onder andere flyers en posters.
Een herkenningswijzer helpt docenten om ouders te herkennen bij wie
het lezen en schrijven niet vanzelf gaat. Het Taalhuis Barneveld kan en
wil deze ouders graag helpen. De ouders hebben daar zelf profijt van en
kunnen daarnaast hun kinderen beter ondersteunen bij schoolactiviteiten
zoals (voor)lezen, rekenopdrachten of het maken van werkstukken.
Alle scholen en opvanglocaties in de
gemeente Barneveld krijgen deze
week een informatiepakket van het
Taalhuis aangeboden met het verzoek
om laaggeletterdheid extra bij ouders
onder de aandacht te brengen.
Daarnaast organiseert het Taalhuis
samen met de Bibliotheek Barneveld
enkele taalactiviteiten. Meer informatie
staat op www.bibliotheekbarneveld.nl.

Gerichter hulp bij lezen en schrijven
Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is blij
met de initiatieven van het Taalhuis
Barneveld. “De samenwerking tussen
het Taalhuis en de scholen zorgt
ervoor dat we gerichter hulp kunnen
bieden aan mensen voor wie lezen
en schrijven een probleem vormt.
Het is zo belangrijk om in verbinding
te zijn met de kinderen en de ouders

Wat is het Taalhuis Barneveld?
Taalhuis Barneveld is een samenwerking van diverse (maatschappelijke)
organisaties om laaggeletterdheid in de gemeente Barneveld aan te
pakken. De partners van de gemeente Barneveld zijn: CJG
Barneveld, Barnevue, TopTaal, vertegenwoordiging van
basisscholen, Quality Communication, Welzijn Barneveld,
VGGM, Vluchtelingenwerk en Stichting Lezen en Schrijven.
Meer informatie: www.taalhuisbarneveld.nl

om wie het gaat! In de gemeente
Barneveld zijn er ongeveer 5.700
mensen die hulp bij schrijven, lezen of
rekenen kunnen gebruiken. Zij lopen
tegen allerlei belemmeringen aan,
maar zijn erg moeilijk te herkennen.
Ze verbergen uit schaamte vaak het
ontbreken van de lees-, schrijf-, en
rekenvaardigheid. Maar juist door er

over te praten komen zij in aanraking
met de vele hulpmogelijkheden
van het Taalhuis. Ik hoop dat de
informatiematerialen op alle scholen
bijdraagt aan meer doorverwijzingen
en aanmeldingen bij het Taalhuis
Barneveld.”

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

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal en Jelly van Rinsum overhandigen een informatiepakket aan Betty Nederlof (De Lijster), Gineke van de Glind (Koningin
Beatrixschool) en Carolien van Zijl (Koningin Wilhelmina School).
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MELD HET ALS ER IN UW BUURT
IETS KAPOT OF VIES IS

DOWNLOAD
DE ‘MIJN
GEMEENTE’
APP ..

Geen activiteiten bij Den Olden Florus en Huize De Schaffelaar

Aangepaste Open Monumentendag op 12 en 13 september
Vanwege het coronavirus gaat Open Monumentendag dit jaar niet door in de gebruikelijke
vorm. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld geen extra activiteiten bij Den Olden Florus in
Terschuur. Ook huize De Schaffelaar op landgoed Schaffelaar in Barneveld heeft geen
rondleidingen tijdens Open Monumentendag.
Wilt u monumenten bezoeken? Dan adviseren
we u om niet zomaar op pad te gaan. Check
welke monumenten te bezoeken zijn en
reserveer vooraf waar mogelijk. Houd bij uw

bezoek rekening met de coronamaatregelen
zoals de 1,5 meter afstand. Bij drukte kan
gevraagd worden om te wachten. Heeft u
klachten? Blijf dan thuis.

BEL 14 0342 | WWW.BARNEVELD.NL | ‘MIJN GEMEENTE’ APP

Commissie Grondgebied

Raadsberichten
Commissie Bestuur
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:

dinsdag 22 september
20.00 – 22.30 uur
Gemeentehuis Barneveld. Raadzaal
H.K. Buitenhuis

Agenda
20.00 uur 	Problematiek Van Oldenbarneveldplein
Dit agendapunt gaat over de inrichting en de functies van het Oldenbarneveldplein.
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en Lokaal Belang.
20.30 uur	Rouwcentrum De Plantage
Het onderzoek is klaar naar 3 varianten voor een verbetering van de aula De
Plantage: (1) renovatie, (2) renovatie plus uitbreiding en (3) nieuwbouw. De
commissie bespreekt de varianten. Het college heeft voorkeur voor variant 2.
21.10 uur 	Beleidsplan Digitaal Werken gemeente Barneveld
De commissie bespreekt het beleidsplan met de ambities van de gemeente rond
digitaal werken. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang,
om ook te bespreken welke mogelijkheden er zijn om fysiek dichterbij de burger te
komen. Bijvoorbeeld een pop-up gemeentehuis in de kernen
21.35 uur 	Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid is tussentijds geëvalueerd en wordt opnieuw vastgesteld.
Geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie.
21.50 uur	Uitgangspunten notitie ‘De rol van gemeenteraden in Governance Regio
Foodvalley’
22.10 uur
Strategische Agenda 2020-2025 Regio Foodvalley

Commissie Samenleving
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:

woensdag 23 september
19.30 – 20.55 uur
Gemeentehuis Barneveld. Raadzaal
M. Schipper

Agenda
19.30 uur Memo college over huisvesting Sportverenigingen
	De commissie bespreekt de tussen memo van het college over de
huisvestingsmogelijkheden voor enkele sportverenigingen. Dit agendapunt is
ingebracht op verzoek van de fracties CDA, Lokaal Belang en Burger Initiatief.
20.15 uur	Collegebesluit Exploitatie sportvoorzieningen Voorthuizen
De commissie bespreekt het collegebesluit over de exploitatie van enkele
sportvoorzieningen in Voorthuizen en het contract met Optisport. Het onderwerp is
geagendeerd op verzoek van de fractie Lokaal Belang.
20.35 uur	Collegebesluit Stimuleren Cultuureducatie
Subsidieregeling voor culturele initiatieven. Het onderwerp is geagendeerd op
verzoek van Burger Initiatief.
20.55 uur 	Goedkeuring jaarrekening 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Eem-Vallei

Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:

donderdag 24 september
19.30 – 22.10 uur
Gemeentehuis Barneveld. Raadzaal
F.J. van der Lubbe

Agenda
19.30 uur 	Brief van de heer Van Ee inzake initiatief Voortse Ring - heg
In deze brief wordt vanuit burgerparticipatie het initiatief bepleit van een natuurlijke
barrière tussen de nieuwe rondweg en de dorpse kant van Voorthuizen. Deze brief
is geagendeerd op verzoek van de fracties SGP, ChristenUnie, Lokaal Belang en
Burger Initiatief.
19.50 uur	Raadsvoorstel Bestemmingsplan Tolnegenweg-Wolweg
Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een kleinschalig lokaal
bedrijventerrein ten oosten van de Tolnegenweg mogelijk, evenals twee vrijstaande
woningen aan de Wolweg tussen 57 en 59.
20.05 uur	Raadsvoorstel Verzoek om herziening Bestemmingsplan Plaggenweg 43 in
Kootwijkerbroek
Het college stelt voor om dit verzoek om herziening af te wijzen, onder meer omdat
het niet past in het functieveranderingsbeleid en er onvoldoende sloopmeters (sloop
van huidige bebouwing) kunnen worden aangeleverd.
20.20 uur 	Besluit van B&W inzake Plan van Aanpak Natuurinclusief Bouwen
Dit onderwerp is geagendeerd door de fracties Lokaal Belang en Burger Initiatief.
20.40 uur	Motie Noordoostpolder inzake budgetneutrale overgang naar Omgevingswet
De fractie VVD wil naar aanleiding van deze motie met het college in gesprek over
een dekkende en neutrale overgang naar de Omgevingswet.
20.55 uur	Motie van de gemeenteraad van Brunssum inzake Verhuurdersheffing
Deze motie is geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie.
21.20 uur	Besluit B&W verkeersonderzoek Garderen
Dit besluit is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. De fractie
maakt zich al langer zorgen over de continue stroom aan doorgaand vrachtverkeer
door Garderen en wil ook een vrachtwagenverbod voor doorgaand verkeer van een
klein deel van de Hogesteeg bespreken.
21.35 uur	Besluit B&W inzake innovatieprojecten Sociaal Domein
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie VVD.
21.50 uur 	Brief UN Women Nederland inzake Orange the World - Dag tegen geweld
tegen vrouwen
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie CDA.
22.10 uur 	Hamerstukken
Deze voorstellen worden alleen besproken als zich - uiterlijk dinsdagochtend 22
september - insprekers melden of op verzoek van een fractie.
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Garderbroekerweg XXIII, partiële herziening
Buitengebied 2012, in Kootwijkerbroek
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Garderbroekerweg-Walhuisweg, partiële
herziening Buitengebied 2012, in Kootwijkerbroek
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Goorderweg-Garderbroekerweg, partiële
herziening Buitengebied 2012, in Voorthuizen
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Speulderweg II, in Garderen
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Esvelderweg-Tolnegenweg in Kootwijkerbroek
en Voorthuizen
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hoevelakenseweg X, in Terschuur
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Plaggenweg III
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (Vraagafhankelijk vervoer)

Extra raadsvergadering over MER en concept RES 23 september
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. Dit agendapunt wordt op woensdag 16
september besproken in de Commissie Samenleving.
Agendapunt Concept Regionale Energie Strategie
De raad neemt een besluit over 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. Dit agendapunt
wordt op 16 september besproken in de Commissie Samenleving.
De agendastukken voor de extra raadsvergadering en de Commissievergadering Samenleving van
16 september vindt u via www.barneveld.nl/vergaderingen
Bijwonen van de raadsvergadering
Start vergadering: 21.15 uur. De raadsvergadering is openbaar en toegankelijk voor pers maar
- vanwege coronabeperkingen - niet voor overig publiek; u kunt de vergadering wel live volgen en
achteraf terugkijken via www.barneveld.nl/live

Zie voor de volledige agenda’s en de voorstellen www.barneveld.nl/vergaderingen
De commissievergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor pers en insprekers, maar –
vanwege de coronabeperkingen – niet voor overig publiek. U kunt de vergaderingen live en
achteraf volgen via www.barneveld.nl/live
Wilt u meedoen aan het gesprek over bovengenoemde onderwerpen? Zie inspraak hieronder.

Laat uw mening horen!
Zo kunt u bij ons meepraten tijdens een commissievergadering:
• 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.
• 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.
• U moet zich vooraf aanmelden om in te kunnen spreken tijdens de vergadering. Dit kan tot
2 dagen voor de datum van vergadering - via raadsondersteuning@barneveld.nl. Wilt u bij
uw aanmelding het volgende vermelden: uw naam en telefoonnummer en namens wie u
spreekt.
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Inloopspreekuren weer van start bij CJG Barneveld
Voor iedereen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld hervat met ingang van maandag
7 september – en met inachtneming van de landelijke coronarichtlijnen – de gratis
inloopspreekuren in Barneveld en Voorthuizen. Iedereen met vragen over opgroeien,
opvoeden en gezinsondersteuning is (weer) van harte welkom.

Het is belangrijk dat mensen zo snel
mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen.
De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk
zijn over de situatie en er met iemand over
praten. Iemand die zij vertrouwen. Want zo
kan iemand met geldproblemen in contact
komen met de juiste instanties. Maar dit
vraagt om moed en lef.

Jij kunt daarbij helpen.
Ken jij mensen die mogelijk geldzorgen
hebben? Praat erover. ‘Kom jij eruit?’ is een
eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek
kunt beginnen. Kijk op komjijeruit.nl voor
verhalen en gesprekstips.

- €9.881
- €132.122

Gratis inloopspreekuur Barneveld
•M
 aandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
• 09.00 tot 12.00 uur
• CJG Barneveld
Bouwheerstraat 52
3772 AL Barneveld
•A
 anmelden niet nodig

Gratis inloopspreekuur Voorthuizen
• Woensdag
• 08.30 tot 09.30 uur
• Perron 16
Smidsplein 16
Voorthuizen
•A
 anmelden niet nodig

Voor meer informatie over opgroeien, opvoeden
en gezinsondersteuning verwijzen wij u graag
naar de website www.cjgbarneveld.nl. Maakt u
liever een afspraak? Natuurlijk kan dat. Bel op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur naar het
CJG Barneveld: 0342-414816.
Cursusaanbod
Het CJG Barneveld organiseert ook dit najaar
diverse cursussen, workshops en andere
bijeenkomsten. Kijk op de website naar het
actuele aanbod.

Komuitjeschuld.nl
Bel 14 0342
en vraag naar een van onze
KOMJIJERUIT.NL
gespreksvoerders schuldhulpverlening of
mail naar meldingsbalie@barneveld.nl
Bel 14 0342 en vraag naar een van
onze gespreksvoerders schuldhulpverlening
of mail naar meldingsbalie@barneveld.nl

Hond aanlijnen?
Poep opruimen?

Gewoon Doen!

ACTUELE bekendmakingen
ACTUELE BEKENDMAKINGEN: BERICHTEN OVER UW BUURT

2020W1607
Barnseweg 15 en 19, 3773 BA Barneveld
bouwen agrarische schuur
2020W1708
Dorkinglaan 17, 3772 PR Barneveld
verbouwen en uitbreiden woning
2020W1619
Groen van Prinstererlaan kavel D
(Het Binnenhof), 3771 CC Barneveld
bouwen woning
2020W1912
Zevenbergjesweg 29-47,
3781 NV Voorthuizen
kappen eik met herplant

• 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
2020W2158
Amersfoortsestraat 130, 3772 CL Barneveld
bouwen berging
2020W2124
Buru 40, 3772 EX Barneveld
wijzigen handelsreclame
2020W2134
Emmastraat 23, 3771 BK Barneveld
plaatsen erkers
2020W2138
Stationsweg 183, 3771 VG Barneveld
gedeeltelijk wijzigen bedrijfspand
2020W2135
Thorbeckelaan 22, 3771 EG Barneveld
bouwen berging/stalling
2020W2130
Tulpenstraat naast nr. 8, 3772 HH Barneveld
kappen notenboom
2020W2155
Valkseweg 231 A, 3771 SE Barneveld
wijzigen gevel ten opzichte van verleende
vergunning 2019W1680
2020W2150
Essenerweg 70, 3774 CD Kootwijkerbroek
vervangen overkapping
2020W2129
Laageinderweg 38, 3774 TD Kootwijkerbroek
slopen woning op grond van ruimtelijke regels
2020W2167
Puurveenseweg 20, 3774 PJ Kootwijkerbroek
kappen diverse bomen
2020W2149
Walhuisweg nabij nr. 32,
3774 TA Kootwijkerbroek
tijdelijk plaatsen twee woonunits
2020W2157
Boeijenkamp achter nr. 23,
3781 KH Voorthuizen
legaliseren erfafscheiding
2020W2140
Kieftveen 30-850, 3781 PP Voorthuizen
kappen 2 sparren
2020W2160
Lankerenseweg 13, 3781 NB Voorthuizen
uitbreiden schuur

2020W2162
Nijkerkerweg 177, 3781 LA Voorthuizen
aanleggen kippenbrug
2020W2126
Rijksweg - Project Rondweg,
3781 LT Voorthuizen
aanleggen inritten en mantelbuizen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere
procedure
2020W2008
Gersteland 9, 3773 AC Barneveld
wijzigen voorgevel
Verzenddatum: 4-9-2020
2020W1673
Groen van Prinstererlaan kavel B
(Het Binnenhof), 3771 CC Barneveld
bouwen woning
Verzenddatum: 31-8-2020
2020W1679
Groen van Prinstererlaan kavel C
(Het Binnenhof), 3771 CC Barneveld
bouwen woning
Verzenddatum: 3-9-2020
2020W1684
Kallenbroekerweg t.h.v. nr. 108,
3771 DG Barneveld
kappen berk en herplant boom
2-9-2020
2020W1911
Thorbeckelaan 107 A, 3771 ED Barneveld
bouwen kelder
Verzenddatum: 1-9-2020
2020W1266
Valkseweg 204, 3771 SJ Barneveld
maken inrit
Verzenddatum: 3-9-2020
2020W1798
Eikenlaan kavel 2, 3886 AA Garderen
bouwen woning en een keerwand
Verzenddatum: 4-9-2020
2020W1669
Putterweg 69, 3886 PB Garderen
realiseren zwembad, technische ruimte en
extra parkeerruimte
Verzenddatum: 31-8-2020

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

2020W1621
Drieënhuizerweg 17, 3774 RE Kootwijkerbroek
bouwen veldschuur
Verzenddatum: 31-8-2020
2020W1713
Nachtegaalweg 20 -01,
3774 PG Kootwijkerbroek
legaliseren kelder onder bijgebouw
Verzenddatum: 31-8-2020
2020W1872
Hoevelakenseweg 234, 3784 WL Terschuur
bouwen werktuigenberging/hooi/stro-opslag
Verzenddatum: 4-9-2020
2020W2088
Sandersstraat 12, 3784 WR Terschuur
plaatsen twee dakkapellen
Verzenddatum: 1-9-2020
2020W1892
Apeldoornsestraat 48 -16,
3781 PN Voorthuizen
kappen twee elzen
Verzenddatum: 3-9-2020
2020W1852
Bachlaan 31, 3781 HC Voorthuizen
verbouwen woning
Verzenddatum: 31-8-2020
2020W1641
Fluitekruid bouwnr 23-24-25-26-27-28-29-3031-32, 3781 VM Voorthuizen
bouwen tien woningen
Verzenddatum: 1-9-2020
2020W1630
Holzenboschlaan en Schoonengweg,
3781 KA Voorthuizen
plaatsen 4 bruggen voor voetgangers en
onderhoudsvoertuigen
Verzenddatum: 1-9-2020
2020W2075
Hoofdstraat 38, 3781 AG Voorthuizen
kappen eik
Verzenddatum: 3-9-2020

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
2020W1635
Achterveldseweg 22, 3772 NB Barneveld
realiseren uitweg

2020W1965
Columbusstraat 82, 3772 KR Barneveld
kappen es

Geaccepteerde meldingen
2020M0247
Verlengde Parallelweg 12, 3771 LP Barneveld
Melding realiseren bodemenergiesysteem
2020M0249
Hoevelakenseweg 234, 3784 WL Terschuur
veranderen activiteiten

RUIMTELIJKE ORDENING
ontwerp-omgevingsvergunning Wulpenweg
(ong.)
Op 19 mei 2020 ontvingen burgemeester
en wethouders van de gemeente Barneveld
een aanvraag (nr. 5179441) voor de aanleg
van het Zonnepark Stroe op het perceel
Wulpenweg, hoek Stroeërschoolweg. Burge
meester 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 activi
teiten ‘oprichten en bouwen’ en ‘planologisch
strijdig gebruik’ en ‘melding activiteitenbesluit’.
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met
ingang van 11 september tot en met 22
oktober 2020 ter inzage bij het servicepunt
Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuis
plein 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 (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.
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Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning
in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0203.4049-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.
4049-/NL.IMRO.0203.4049-0001
(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). 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.
kennisgeving bestemmingsplannen
Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven
burgemeester en wethouders kennis van het
feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen
voorbereiden.
Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het
Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment
geen stukken ter inzage liggen en dat er over
deze plannen in dit stadium geen gelegenheid
wordt geboden zienswijzen naar voren te
brengen. Op dit moment worden ook nog geen
onafhankelijke instanties in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over dit
voornemen. U vindt de officiële bekendmaking
via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/
bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl
naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over
Barneveld’). Voor vragen kunt u contact opnemen
met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leef
omgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

hulp
bij de
Op devragen
bank blijven
gemeente
of
toch
een
zitten Of aan de bel
extra
lening
afsluiten?
trekken?

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.

- €60.341

Het is belangrijk dat mensen zo snel
mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen.
De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk
zijn over de situatie en er met iemand over
praten. Iemand die zij vertrouwen. Want zo
kan iemand met geldproblemen in contact
komen met de juiste instanties. Maar dit
vraagt om moed en lef.

Jij kunt daarbij helpen.
Ken jij mensen die mogelijk geldzorgen
hebben? Praat erover. ‘Kom jij eruit?’ is een
eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek
kunt beginnen. Kijk op komjijeruit.nl voor
verhalen en gesprekstips.

- €9.881

Komuitjeschuld.nl
Bel 14 0342
en vraag naar een van onze
KOMJIJERUIT.NL
gespreksvoerders schuldhulpverlening of
mail naar meldingsbalie@barneveld.nl
Bel 14 0342 en vraag naar een van
onze gespreksvoerders schuldhulpverlening
of mail naar meldingsbalie@barneveld.nl

Het betreft de volgende plannen:
Bosbergerweg I, partiële herziening
Buitengebied 2012
Het perceel Bosbergerweg 12 in Stroe. Het is
de bedoeling om realisering van een woning
mogelijk te maken. Eveneens wordt een regel
aangepast voor het plaatsen van zonnepanelen
voor particulier gebruik.
Buurtweg II
Het perceel Buurtweg ong. in Voorthuizen. Het
is de bedoeling om realisering van 28 woningen
mogelijk te maken.
Garderbroekerweg XXV, partiële herziening
Buitengebied 2012
Het perceel Garderbroekerweg 102-104 in

Omleiding

Aanwonenden bereikbaar via omleidingen. Plaatselijk kleine omleiding.

Kruising Baron van Nagellstraat – Energieweg – Harselaarseweg
Wat
Aanbrengen nieuw asfalt
Wanneer	25 september 20.00 uur tot en met 26 september 18.00 uur
	Mochten de werkzaamheden door weersomstandigheden geen doorgang
kunnen vinden dan worden de werkzaamheden doorgeschoven naar 2 en
3 oktober.
Verkeersmaatregel	Afsluiting voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel
passeren. Zij worden begeleid door verkeersregelaar.
Omleiding

Aanwonenden bereikbaar via omleidingen. Plaatselijk kleine omleiding.

De Spil in Kootwijkerbroek
Wat
Onderhoud verkeersplateaus
Wanneer	Fase 1: 14-09-20 (1 dag), omleiding via De Bonkelaar
Fase 2: 15-09-20 (1 dag), omleiding via Nachtegaalweg
Verkeersmaatregel Volledige afsluiting voor alle verkeer m.u.v. voetgangers
Informatie
Wilt u over één of meer werkzaamheden informatie? Neem dan contact op met de gemeente
Barneveld, tel. 14 0342.

Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om het
bestemmingsvlak ‘Wonen’ te wijzigen ten
behoeve van bijgebouwen en een gewijzigde
situering van een woning.
Platanenstraat VIII
Het perceel Platanenstraat 9 in Zwartebroek.
Het is de bedoeling om het toevoegen van een
woning mogelijk te maken.

Valkseweg XXIII, partiële herziening
Buitengebied 2012
Het perceel Valkseweg 195 in Barneveld. Het
is de bedoeling om een agrarisch bedrijf te
wijzigen naar een niet-agrarisch bedrijf.

Verkeersmaatregel
Het aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan de
Budkestraat in Voorthuizen.
Einde bezwaartermijn is 22 oktober 2020.

