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Inleiding
Dynamisch. Duurzaam. Verbonden.
o werken wij de komende periode, als SGP, ChristenUnie, Pro’98 en CDA, aan een gemeente
Barneveld die inzet op groei, duurzaamheid en waar iedereen meedoet, zich veilig voelt en op een
respectvolle manier met elkaar omgaat. We werken constructief samen met de hele gemeenteraad.

Z

In de afgelopen jaren is de (stevige) groei van Barneveld doorgezet. Jaarlijks worden honderden
woningen gerealiseerd, worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in een
kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau voor al onze inwoners, organisaties en ondernemers.
Ligging
De gemeente Barneveld ligt centraal in Nederland en is (nog) goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en de auto. Tegelijkertijd staat die bereikbaarheid onder druk; verbeteren van de
bereikbaarheid én het zoeken naar alternatieve (duurzame) manieren van vervoer zijn belangrijke
opgaven.
Samenleving
We zijn onder de indruk van de manier waarop inwoners naar elkaar omkijken, bijvoorbeeld als
mantelzorger of als goede buur. Dat geeft kleur aan onze samenleving.
Dat geldt overigens ook voor al die vrijwilligers bij (sport)verenigingen, organisaties en kerken. Zonder
hen zou onze samenleving er immers heel anders uitzien.
Wij blijven ook de komende jaren investeren in de gemeente Barneveld:
 In de eerste plaats als het gaat om het versterken van de sociale samenhang. Of anders gezegd:
hoe geven we ook de komende periode vorm, kleur en smaak aan onze samenleving en hoe
zorgen we dat al onze inwoners kunnen en mogen meedoen?
 In de tweede plaats als het gaat om de groei van onze gemeente.
Kortom: het werken aan het versterken van het sociaal en fysiek domein.

Opgaven
We zien – kijkend naar de periode die vóór ons ligt en voor zover dat in ons vermogen ligt – een
aantal hoofdopgaven voor deze bestuursperiode:
1. Verbonden
We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente Barneveld kan en mag meedoen aan onze
samenleving, zich ontplooit, naar vermogen meedoet en waar problemen vroegtijdig worden
onderkend en ondervangen. Een inclusieve samenleving waarmee we bedoelen dat we samen leven,
naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn, ook al verschillen we van elkaar. Dat is helemaal niet erg,
want verschillen hoeven niet te vervreemden, maar kunnen ook verrijken.
Veel inwoners zijn zelfredzaam of doen daarvoor een beroep op het netwerk om hen heen (familie,
vrienden, buren, kerk, etc.); voor wie dat niet is of kan zijn, is de gemeente Barneveld een
ondersteunend vangnet.
2. Duurzaam
Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van energie en duurzaamheid. De afgelopen
bestuursperiode is de energieambitie uitgesproken; de komende jaren (waarin een inhaalslag moet
worden gepleegd) geven wij daaraan, met elkaar, nader vorm en inhoud.
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We zetten in op energiebesparing én een gevarieerde energiemix van onder andere zonne-energie,
energie uit mestvergisting en windenergie en eventuele nieuwe mogelijkheden. We vinden draagvlak
én mede-betrokkenheid (eigenaarschap) met betrekking tot deze initiatieven van groot belang.
Daarnaast hebben wij oog voor de klimaatgevolgen (onder andere de opwarming van de aarde en
overvloediger regenval) en wat dit betekent voor onze woon- en leefomgeving (de zogenoemde
klimaatadaptatie).
3. Dynamisch
De rol van de gemeentelijke overheid verandert. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke
organisatie. Die verandert van een beleidsmakende of regisserende rol in die van netwerkpartner om,
samen met inwoners, organisaties en ondernemers, beleid te maken en uit te voeren.
Versterking van de burgerparticipatie
Burgerparticipatie (het actief betrekken van inwoners, organisaties en ondernemers) en communicatie
krijgen deze bestuursperiode nadrukkelijker aandacht. Het is belangrijk om bij aanvang van een
participatietraject duidelijk te zijn over de rollen en verantwoordelijkheden van de bij zo’n proces
betrokken partijen; dat voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. We letten daarbij ook
op de rol die de gemeenteraad voorafgaande aan, tijdens en na afloop van zo’n interactief proces
speelt.
Organisatie
De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren veel zaken opgepakt en uitgerold. Sommige
uitdagingen komen voort uit het verleden, andere hebben te maken met de ambities die de gemeente
heeft vanwege onze dynamische en economisch sterkte positie. Tegelijkertijd zijn er ook ambities die
voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, digitalisering, de participatieve
samenleving en een veranderende arbeidsmarkt.
De grenzen van de gemeentelijke organisatie, zoals die nu bestaat, zijn bereikt. Ontwikkelingen die in
gang zijn gezet, moeten immers ook worden afgerond en beheerd. De gemeente Barneveld groeit met
zo’n 1.000 inwoners per jaar en er worden de nodige hectaren bedrijventerrein ontwikkeld. Tenslotte is
er een aantal ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, privacy en de Omgevingswet dat
veel capaciteit vergt.
Het is met deze blijvend ambitieuze agenda van de gemeente Barneveld niet mogelijk om met de
huidige omvang van de gemeentelijke organisatie alle taken structureel uit te voeren, mede ook omdat
in de afgelopen jaren stevig is bezuinigd op de organisatie.
Ten slotte
Wij zijn ons ervan bewust dat veel inwoners hechten aan de zondag als rustdag.
Wij realiseren ons dat er inwoners zijn die behoefte hebben aan méér faciliteiten – ook of juist op
zondag – voor recreatie en ontspanning. We gaan respectvol om met de in Barneveld levende
gevoelens ten aanzien van de zondagsrust.
Het college ontplooit zelf geen initiatieven die zijn gericht op de uitbreiding van dit soort activiteiten op
zondag; daarbij blijft er ruimte voor initiatieven van anderen.
Het staat de partijen in de gemeenteraad vrij voorstellen voor activiteiten en/of faciliteiten op zondag te
ontwikkelen en deze ter bespreking voor te leggen. Daarbij wordt aan de raad de ruimte gelaten om
1
overeenkomstig eigen uitgangspunten te handelen .
1

De leden van de SGP in de gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders maken bij het vaststellen van
de begroting en eventueel bij stemmingen over voorstellen op basis van hun levensbeschouwing een voorbehoud met
betrekking tot subsidies (of daarmee gelijk te stellen financiële middelen) voor sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen
en/of stichtingen en niet kerkelijk jeugdwerk, waarbij de zondagsrust in het geding is.

5

Wij hebben – met dit coalitieakkoord – de intentie uitgesproken om de komende jaren als vier partijen,
samen te werken in het belang van de gemeente Barneveld in het algemeen en het welzijn van onze
inwoners in het bijzonder. We zoeken daarbij nadrukkelijk de constructieve samenwerking met de
gehele gemeenteraad.
Barneveld, 25 april 2018

J.van der Tang
SGP

L.J. Scheijgrond
ChristenUnie

A.W. Korevaar
Pro’98

D.G. de Vries
CDA
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Programma 1
Participatie & Ondersteuning
Inleiding
e zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin mensen – naar vermogen – kunnen en
mogen meedoen en waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt.
Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid of samen met het eigen netwerk zijn het uitgangspunt,
maar de gemeente Barneveld is er ook als vangnet voor mensen die (tijdelijk of langer) ondersteuning
nodig hebben. Omdat iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving.

W

Zelfredzame inwoners
Lokaal onderwijsbeleid
Elk talent telt in Barneveld. We hebben de afgelopen jaren, samen met onze partners van de Lokale
Educatieve Agenda (LEA), belangrijke speerpunten met betrekking tot het onderwijs geformuleerd en
geven daar samen uitvoering aan. In dat licht richten wij ook een Platform Jeugd en Onderwijs op.
We hebben oog voor de ontwikkeling van jongeren; vooral voor hen die extra aandacht en
ondersteuning (bijvoorbeeld de aanpak van laaggeletterdheid) of juist extra uitdaging nodig hebben
(kwalitatieve plusklassen). Wij betrekken, voor een goede koppeling tussen jeugdzorg en passend
onderwijs, het basis- en voortgezet onderwijs actief om thuis en school (nog) beter met elkaar te
verbinden en op elkaar aan te laten sluiten.
We versterken de verbinding tussen het basis- en voortgezet onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven
anderszijds om kinderen bewust te maken van en te enthousiasmeren voor opleidings- en
scholingsmogelijkheden om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten. Ook stimuleren wij de
samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.
We zetten ons er voor in om, in samenspraak met de schoolbesturen, schoolpleinen te vergroenen en,
waar mogelijk, na schooltijd open te stellen voor kinderen uit de directe omgeving.
We richten ons, niet in het minst in het belang van onze kinderen, op het weer in eigen beheer nemen
van het leerlingenvervoer.
Integratie en re-integratie
We blijven de activiteiten van VluchtelingenWerk Barneveld, in het bijzonder als het gaat om de snelle
integratie van statushouders, ondersteunen. We verstevigen de integratie van de statushouders in het
maatschappelijke proces. Wij verplaatsen in deze bestuursperiode de tijdelijke huisvesting van en voor
statushouders aan de Lijsterhof.
Wie, op welke manier dan ook, een maatschappelijke bijdrage levert, versterkt zijn of haar deelname
aan onze samenleving. We intensiveren de inspanningen van gemeente en bedrijfsleven om mensen
(weer) aan het werk te krijgen. De gemeentelijke organisatie geeft actief invulling aan deze opdracht,
ook als het gaat om het bieden van beschut werk.
We onderzoeken de mogelijkheden van het geven van prikkels, zoals regelvrije bijstand, om de
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten als opstap naar betaald werk. We stimuleren het
bedrijfsleven om zich hier actief voor in te zetten.
Maatschappelijke zorg
We brengen mantelzorgers (jongere en oudere mantelzorgers), die van onschatbare betekenis zijn en
voor wie wij veel waardering hebben, beter in beeld om hen adequater te kunnen ondersteunen.
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We hebben nadrukkelijk oog voor de steeds ouder wordende mens, die wordt geacht zo lang mogelijk
thuis te blijven wonen. Eenzaamheid en andere ongemakken liggen op de loer. Het breed gedragen
Manifest Waardig Ouder Worden biedt een pakket aan maatregelen om dit tegen te gaan. Wij voeren
de komende periode dit manifest uit.
We zijn trots op de (innovatieve) manier waarop in jeugddorp De Glind ondersteuning wordt geboden
aan kwetsbare jongeren; we steunen en dragen de expertise van ‘De Glind’ uit, zowel op regionaal als
nationaal niveau.
e

Het is belangrijk dat jongeren die onder de jeugdzorg vallen, ook na hun 18 jaar in beeld blijven en de
voor hen passende ondersteuning krijgen (waaronder huisvesting, bijvoorbeeld in tiny houses).
De Voedselbank heeft, noodzakelijkerwijs, een structureel karakter gekregen en daarom is een
permanente locatie gewenst, bijvoorbeeld in een combinatie met een buurthuisfunctie.
Sociale en vitale samenleving
Sport
We onderstrepen het belang van sporten en bewegen en waarderen de inzet van verenigingen op dit
vlak. Dat is gezond én een manier om andere mensen te ontmoeten. We versterken daarbij de
verbinding met scholen, verenigingen, buurten en dorpen én richten ons daarbij niet alléén op
jongeren. We staan achter het huidige Maatschappelijke Sportfonds en onderzoeken hoe
verenigingen op passende wijze (financieel) kunnen worden ondersteund.
We overleggen met (sport)verenigingen om (sport)accommodaties ook (meer) open te stellen voor
algemener gebruik, juist vanwege het versterken van de ontmoeting tussen mensen.
We bekijken hoe de openbare ruimte kan worden gebruikt om bewegen (extra) te stimuleren
(bijvoorbeeld door rondjes om en door de kernen en/of het plaatsen van bewegingsmaterialen).
Sociaal-cultureel werk
We onderkennen het belang van goede buurtvoorzieningen (zoals buurt- en dorpshuizen) en
kwalitatieve bibliotheken. We merken tegelijkertijd dat deze voorzieningen onder druk staan. We
bekijken hoe deze, vanwege de belangrijke sociale functie die zij hebben (of zouden moeten hebben),
toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt een efficiënt gebruik van de
accommodaties is. We dagen dorpen en wijken uit actief mee te denken over de mogelijkheden om
het beheer en de exploitatie van accommodaties over te nemen.
Volksgezondheid en preventie
We hechten aan kwalitatieve en toegankelijke eerstelijnzorg voorzieningen in grote én kleine kernen
(mede in het licht van de vitaliteit en leefbaarheid). Omdat gesprekken tussen zorgaanbieders over
anderhalvelijnszorg nu al gaande zijn, volgen wij de lokale ontwikkelingen en ondersteunen (vanuit de
gedachte van ‘zorg dichtbij’) deze initiatieven en betrekken dit bij de uitvoering van het Manifest
Waardig Ouder Worden.
We evalueren het Gezondheidsbeleidsplan Barneveld; daarbij besteden wij extra aandacht aan
alcohol-, drugs- en verslavingspreventie (onder andere via FrisValley en het programma Rookvrije
Generatie).
We waarderen het dat in onze gemeente veel mensen naar elkaar omzien, maar dat betekent niet dat
er geen sprake is van eenzaamheid. We stimuleren initiatieven (bijvoorbeeld die in buurthuizen
worden georganiseerd) die eenzaamheid (onder ouderen) tegengaan. We waarderen in dat verband
het vele werk dat Welzijn Barneveld uitvoert.
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We krijgen vaker te maken met personen met verward gedrag. We zetten in op interventiecoaches,
bijvoorbeeld in combinatie met Bemoeizorg.
Het verbreken van relaties heeft grote gevolgen; voor de partners in kwestie, voor de eventuele
kinderen, maar ook voor de samenleving. We vinden het belangrijk dat in preventieve zin wordt
geïnvesteerd in het voorkomen van echtscheidingen en het beperken van de gevolgen, bijvoorbeeld
door het intensiveren van activiteiten op dit vlak van en door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Barneveld. Mensen weten, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, waar zij voor (hulp)vragen en advies terecht
kunnen. Communicatie is belangrijk; niet alleen als verwijzing naar hulp en advies, maar ook om deze
problematiek bespreekbaar te maken.
Netwerkverbanden
We geven de maatschappelijke opgaven graag vorm sámen met inwoners, inwonersgroepen en
organisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms, Verenigingen voor Plaatselijk Belang, het Platform
Wonen, Zorg en Welzijn, de Jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein.
Gemeentelijk vangnet
Inkomensvoorziening
Het gaat velen gelukkig goed, maar er zijn ook situaties waarin mensen (tijdelijk of langer)
ondersteuning nodig hebben. We vinden het belangrijk mensen, die van de bijstand gebruik moeten
maken, ook maatschappelijk actief te laten zijn zonder dat hun bijstandsuitkering wordt gekort. Op die
manier kunnen zij volwaardig aan de samenleving deelnemen.
We bekijken of het, in bepaalde gevallen, mogelijk is de sollicitatieverplichting voor alleenstaande
ouders met kinderen tot 12 jaar te schrappen.
Voorzieningen voor inwoners met een beperking
Ons uitgangspunt is inclusiviteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle openbaar toegankelijke
voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
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Programma 2
Bedrijvigheid & Bereikbaarheid
Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
Promotie economie
e gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. We
dragen dat ook graag uit.

D

We intensiveren de ‘dorpspromotie’ waarbij we (met name als het gaat om de promotie van toerisme
en recreatie) rekening houden met de eigen identiteit van de kernen.
We ondersteunen de organisatoren van evenementen én (amateur)verenigingen met promotionele
activiteiten én versterken onze adviesfunctie met betrekking tot het aanvragen en verstrekken van
evenementenvergunningen.
Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden
Economisch structuurbeleid
De gemeente Barneveld is een belangrijke partner van Regio FoodValley en vormt – met
verschillende onderwijsinstellingen – een onmisbare schakel van de regionale kennisas. Daarnaast
speelt Barneveld een strategische rol als het gaat om de regionale agrofoodopgave.
Het Poultry Expertise Centre (PEC) heeft zich, met name op het gebied van de aanpak van fijnstof en
de fipronilpromatiek, bewezen als kennis- en innovatiecentrum. We zetten de komende periode in op
de doorontwikkeling van het PEC.
We merken dat een coöperatieve samenwerking op het gebied van lokale/streekproducten werkt. We
stimuleren deze samenwerkingsverbanden (die vooral inzetten op het verkorten van voedselketens),
zoals bijvoorbeeld de Coöperatie Boerenhart. In het verlengde hiervan gaan wij voedselverspilling
tegen. Om het belang hiervan te onderstrepen, wordt in het college een portefeuille ‘Food’ ingesteld.
Innovatie volgt uit creatieve inspiratie. We zijn enthousiast over broedplaatsen als “Barneveld
Tomorrow” en stimuleren samenwerkingsinitiatieven van en voor starters, bijvoorbeeld met een
innovatieregeling.
Circulaire economie
We stellen, samen met ondernemersverenigingen en Regio FoodValley, het actieprogramma
‘Circulaire Economie’ op. We bekijken bijvoorbeeld welke rol de vuilstort aan de Wencopperweg hierbij
zou kunnen spelen. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid Fase 1b bekijken we of
het mogelijk is, vanuit de synergie-gedachte, bedrijvenclusters te realiseren die elkaar (kunnen)
versterken.
Centra
We blijven werken aan een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau, zowel voor onze inwoners
als voor toeristen.
We zetten, als een extra kwaliteitsimpuls, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere
belanghebbenden in op vitale, bruisende en groene winkelgebieden.
We kiezen daarbij zoveel als mogelijk voor publiek-private financieringsvormen (dat betekent dat
ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden meebetalen aan de versterking van
winkelgebieden).
We concentreren, vanwege de dynamiek, beleving en bereikbaarheid, reguliere detailhandel in
winkelcentra in tegenstelling tot de zogenoemde perifere detailhandel die daarbuiten plaatsvindt.
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Voor wat betreft de verdere ontwikkeling van Barneveld en Voorthuizen (het zogeheten economisch
middengebied van de gemeente Barneveld) zetten wij in op programmatische aanpak waarbij we
economie, verkeer, beheer, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit integraal bekijken.
Na realisering van de rondweg om Voorthuizen is het belangrijk om, in samenspraak met de inwoners
en ondernemers, een nieuwe, brede, integrale centrumvisie te ontwikkelen.
De afgelopen jaren is voor het centrum van Barneveld nadrukkelijk geïnvesteerd in de beleving
(Bruisend Barneveld). We zetten dit voort. Daarnaast komen er accenten te liggen op
- een verbeterde en aantrekkelijke verbinding tussen het station Barneveld-Centrum en het
winkelcentrum (via Kampstraat) (we bekijken daarbij de mogelijkheden om het oude
stationsgebouw in ere te herstellen);
- een nieuw onderzoek naar het opnieuw inrichten van de openbare ruimte op de locatie
Kapteijnstraat, onder andere met betrekking tot het fietsparkeercomfort. We overwegen daarbij de
Kleine Barneveldse Beek (net zoals in het Markthalgebied) zichtbaar door het gebied te laten
stromen.
Wij monitoren periodiek de behoefte aan supermarktvoorzieningen om daarmee zo adequaat mogelijk
in te spelen op de behoefte van de consumenten. We hebben extra aandacht voor
supermarktvoorzieningen in kleinere kernen.
Grondexploitatie bedrijventerreinen
We richten ons, gelet op de blijvende dynamiek en de vraag van de markt, op een versnelde
ontwikkeling van de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid Fase 1b, Voorthuizen (Verbindingsweg) en
Stroe.
We onderkennen het belang van de realisering van een railterminal in en voor Barneveld én de beide
regio’s (Regio FoodValley en Regio Amersfoort). We wachten, voordat wij ons beraden op het vervolg,
de uitkomsten van het onderzoek met belangstelling af. Mocht het tot een ontwikkeling van de terminal
komen, dan spreken wij uit dat
a. de investeringen voor de railterminal zélf door het bedrijfsleven worden gedaan en
b. dat voor de inpassing van de terminal de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening
gelden.
Bereikbaarheid
Verkeer
We zetten onze actieve lobby (samen met buurgemeenten en andere partners) voor een regiosprinter
op de lijn Amersfoort-Apeldoorn voort waarbij we inzetten op de ontwikkeling van stations bij Stroe en
Barneveld-Noord.
We blijven ons, samen met de provincie, het bedrijfsleven en andere samenwerkingspartners
(waaronder Regio FoodValley), inzetten voor een totaaloplossing voor de aansluiting A1/A30.
We vinden het, daaropvolgend, ook belangrijk dat de A1 tussen Voorthuizen en Apeldoorn wordt
verbreed om te voorkomen dat automobilisten in een fuik terecht komen.
We blijven investeren in een adequaat fietsnetwerk – zowel voor het woon-werk/schoolverkeer als in
recreatief opzicht. Daarbij geldt het uitgangspunt dat fietsverbindingen (waar dat mogelijk is) een
volwaardig alternatief voor de auto moeten kunnen zijn.
We houden bij de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk rekening met de stijgende vraag
naar laadpalen voor elektrische auto’s. Voor elektrische fietsen onderzoeken we of en hoe op
strategische plekken laadpalen kunnen worden gerealiseerd.
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Het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vormt ook de komende
periode het uitgangspunt waarbij we extra aandacht hebben voor:
- toekomstbestendige ov-verbindingen met en tussen de dorpen (waarbij we de gemeente
Scherpenzeel betrekken);
- het ontmoedigen van doorgaand vrachtverkeer door Stroe en Garderen;
- het wijzen op de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer.
Vanwege de groei van Barneveld en de toename van het autonome verkeer zijn rondwegen gewenst:
1. We spannen ons in voor een versnelde en niet-gefaseerde aanleg van de oostelijke rondweg om
Barneveld.
2. We verkennen de mogelijkheden voor een eventuele westelijke rondweg om Barneveld
- met een ongelijkvloerse kruising van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn met de Nijkerkerweg
en
- de doortrekking van de Nijkerkerweg naar het zuiden richting Plantagelaan.
Parkeren
We verbeteren de klantvriendelijkheid van het parkeren in Barneveld-Centrum. Eén van de
maatregelen is dat parkeren op koopavonden gratis blijft.
We inventariseren de behoefte aan extra fietsparkeermogelijkheden in de winkelcentra van Barneveld
en Voorthuizen, waaronder ook (gratis of betaalde) bewaakte fietsenstallingen.
We pakken het parkeerprobleem in Garderen en Kootwijk aan.
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Programma 3
Woon- & Leefomgeving
Woningen
Volkshuisvesting
et betrekking tot wonen, zetten wij blijvend in op de uitvoering van een actief
woningbouwprogramma. We onderzoeken in 2018 of het aanbod voldoende aansluit bij de
behoefte, waarbij we ook rekening houden met woningtrends. De resultaten worden meegenomen in
de nieuwe Woonvisie Barneveld en doorvertaald naar de prestatieafspraken met Woningstichting
Barneveld.

M

In de komende periode zetten wij ook in op de huisvesting van kwetsbare groepen, starters en
senioren met een accent op sociale huur en middeldure huur. We betrekken hierbij ook de
demografische ontwikkelingen, inclusief de (toekomstige) vraag naar mantelzorgwoningen in en buiten
de bebouwde kom.
Jongeren en ouderen willen graag in de eigen gemeente kunnen blijven wonen; we bouwen primair
om te voorzien in de eigen woningbehoefte.
Nadrukkelijk houden we, ondanks de stevige groeiopgave, vast aan het dorpse karakter dat onze
gemeente zo eigen is.
Aantrekkelijke leefomgeving
Veiligheid
Ten aanzien van de openbare orde en veiligheid heeft de gemeente Barneveld een verantwoordelijke
taak. We doen dit niet alleen; we werken hiervoor samen met onze veiligheidspartners (zoals de
politie, de brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden), inwoners en ondernemers. We
waarderen de enthousiaste inzet van WhatsAppgroepen en Burgerwachtgroepen die over hun
activiteiten met de politie afspraken maken.
Juist in het kader van onze integrale aanpak, breiden we in samenspraak met politie en het openbaar
ministerie veiligheidsmaatregelen, waaronder camera’s, uit.
Een van de belangrijkste veiligheidsopgaven voor de komende periode is ondermijning (de
vermenging van de onder- met de bovenwereld). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om drugshandel,
hennepteelt en mensenhandel. We zetten hier de komende jaren extra op in.
Evenementenbeleid
We vinden dat evenementen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze kernen, voor inwoners én
voor mensen die in onze gemeente te gast zijn.
We ondersteunen dit graag – niet alleen met de al eerder genoemde promotionele ondersteuning en
het versterken van de adviesfunctie op het gebied van vergunningverlening – door het per kern
beschikbaar stellen van een evenementen- of activiteitenbijdrage. Kernen, verenigingen en
organisatoren van evenementen en activiteiten werken samen uit hoe deze gelden kunnen worden
besteed.
We beseffen tegelijkertijd dat evenementen ook voor overlast kunnen zorgen. We zetten daarom in op
een betere spreiding van (geluidsveroorzakende) evenementen over de nu al bestaande en eventueel
nieuw aan te wijzen evenementenlocaties, handhaven de maximaal vastgestelde geluidsnormen, we
houden rekening met de omgeving, met de in Barneveld levende gevoelens én volgen het
“Evenementenbeleid 2016-2020” met betrekking tot de zondagsrust.
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Hulpverlening
Het is voor de brandweer belangrijk dat de aanrijtijden worden gehaald. De te ontwikkelen tijdelijke
uitrukpost aan de Beekstraat geeft meer marge met betrekking tot die aanrijtijden. We bepalen of
(mede na de komst van de nieuwe uitrukpost) op een goede manier blijvend wordt voldaan aan de
normen of dat andere opties moeten worden overwogen.
Voor wat betreft de aanrijtijden van de ambulances in de gemeente Barneveld blijven wij dit
nauwgezet monitoren.
Groen
We hechten aan de bestaande groenstructuren en houden daar, vooral ook bij nieuwe ontwikkelingen,
nadrukkelijk rekening mee. We ontwikkelen een actueel register van beeldbepalende bomen.
We hebben de ambitie om de centra van Barneveld en Voorthuizen te vergroenen. Dat draagt niet
alleen bij aan het versterken van de aantrekkelijkheid van deze centra (voor inwoners en gasten),
maar vormt ook een belangrijke bijdrage in het kader van de klimaatadaptatie. In dat verband willen
we bijvoorbeeld het vergroenen van daken enthousiasmeren, de verhardingen beperken en
openbreken (openbare ruimte, schoolpleinen en tuinen) waarbij we wel oog blijven houden voor de
hoogte van beheers- en onderhoudskosten die hiermee zijn gemoeid.
We bereiden het bovenstaande in samenspraak met inwoners, inwonersgroepen, organisaties en
ondernemers voor. We bekijken of het mogelijk is de uitvoering volgens het Right to Challengeprincipe op te (laten) pakken.
Begraven
We breiden begraafplaats De Plantage uit.
We onderzoeken (in samenspraak met Staatsbosbeheer en anderen) de mogelijkheid voor
natuurbegraven.
Afvalinzameling en –verwerking
We zetten het huidige afvalbeleid voort, waarbij we extra blijven inzetten op het scheiden van afval om
de hoeveelheid restafval te verminderen. We onderzoeken wel, bijvoorbeeld door een pilot in de nieuw
te ontwikkelen wijk Bloemendal, of andere vormen van afvalinzameling mogelijk zijn teneinde de
hoeveelheid restafval te blijven verminderen.
We starten een behoefteonderzoek naar minidepots als dependances van Milieustraat De Otelaar.
Riolering & Water
De klimaatverandering vraagt ons om zorgvuldig om te gaan met het lozen van hemelwater op de
riolering. Afkoppelen (het scheiden van schoon en vuil water) is daarvoor een beproefde methode. Het
in gang gezette afkoppelingsprogramma zetten we voort, bijvoorbeeld met de Operatie Steenbreek.
We onderzoeken of het mogelijk is om, naast de voorgenomen proef in De Glind, ook op andere
locaties (zoals bijvoorbeeld op recreatieterreinen) samen met Waterschap Vallei en Veluwe te
experimenteren met lokale waterzuiveringsinstallaties.
Milieu & ruimtelijke ordening
De gemeente Barneveld heeft een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat, zowel in als buiten
de bebouwde kommen.
We versterken dit de komende jaren, waarbij we, rekening houdend met de groei van Barneveld, oog
blijven houden voor een goede balans tussen de groeibehoefte en nieuwe trends enerzijds en het
behoud van (de kwaliteit) van het dorpse karakter anderzijds.
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We zetten de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voort en betrekken daarbij ook hoe wij
de schadelijke effecten van houtstook kunnen verminderen.
Voor het buitengebied zoeken we, waar mogelijk, naar ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven.
We faciliteren uitbreidingsmogelijkheden in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. We leggen
hierbij het accent op
1. het faciliteren van gezinsbedrijven;
2. het verwijderen van asbest van schuren in het buitengebied en, waar mogelijk, te vervangen door
zonnepanelen.
We stellen samen met betrokken partijen een actieprogramma op en bekijken of hier provinciale en/of
landelijke subsidiemogelijkheden voor zijn.
Wij blijven uitvoering geven aan het Manifest van Salentein (waarin afspraken zijn gemaakt voor en
ten behoeve van een gezonde veehouderij).
We volgen nauwgezet de ontwikkelingen met betrekking tot de vliegroutes naar en van ‘Lelystad’.
Duurzaamheid
De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren een eerste aanzet gegeven op het gebied van
duurzaamheid. Om onze vastgestelde ambities te bereiken, is een stevige inhaalslag nodig.
Daarnaast zijn we ons bewust van het feit dat het met het behalen van onze ambities niet klaar is;
Vanwege de urgentie van de problematiek, geven wij de komende jaren uitvoering aan het door het
Gelders Energie Akkoord ontwikkelde actieprogramma waarbij de gemeente Barneveld ook is
aangesloten. We betrekken inwoners en ondernemers en zetten met name in op ‘doen’.
Om de duurzaamheidsambities te halen, is een energiemix van onder andere zonne-energie, energie
uit mestvergisters en windenergie noodzakelijk. We benutten in eerste instantie maximaal bestaande
en nieuwe daken. Mochten tussentijds alternatieve mogelijkheden beschikbaar komen, dan betrekken
we deze ook bij het behalen van onze doelstellingen. Voor het eventueel realiseren van zonneparken
geldt dat de locatie – bij voorkeur – multifunctioneel moet worden gebruikt.
Met betrekking tot deze energiemix is draagvlak én mede-betrokkenheid (eigenaarschap) belangrijk.
Wij zien het verduurzamen van de bestaande bebouwde omgeving als een van de belangrijkste
opgave van de komende periode.
We bekijken hoe dit het beste kan worden gestimuleerd. In dat licht zijn wij erg enthousiast over de
acties en maatregelen die in het dorp De Glind worden genomen om samen met allerlei partijen
stappen te zetten om te komen tot een duurzame samenleving.
We bekijken of het mogelijk is, samen met bijvoorbeeld de Rudolphstichting en het Waterschap Vallei
en Veluwe, een green deal te sluiten en dit, zo mogelijk, ook op andere plekken in onze gemeente te
ontwikkelen. Het worden daarmee voorbeelden van de ‘wijken van de toekomst’.
Wegen
We handhaven het onderhoudsniveau van de wegen.
Om eventuele klachten over het wegbeheer snel en adequaat op te lossen, ontwikkelen we een
platform om dit snel te kunnen melden. We maken, als onderdeel om de communicatie over
wegwerkzaamheden te verbeteren, inzichtelijk welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd.
Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma krijgt samen met inwoners vorm en inhoud.
In het kader van onze duurzaamheidsopgave zetten wij het programma van het toepassen van
ledverlichting in straatverlichting voort. Wij hebben bijzondere aandacht voor donkere en onveilige
plekken.
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Adequate voorzieningen
Huisvesting onderwijs
We houden, als het gaat om het onderwijshuisvestingsprogramma, rekening met demografische
ontwikkelingen. Dat kan ertoe leiden dat we voor flexibele huisvestingsmogelijkheden kiezen waarin
kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven (en/of multifunctioneel gebruik door wijk of dorp
stimuleren).
Nieuwe scholen worden al duurzaam (energiezuinig) gebouwd; daarbij moet ook aandacht zijn voor
het (her)gebruik van duurzame materialen.
We hebben oog voor het feit dat de invoering van Passend Onderwijs gevolgen heeft voor de
onderwijshuisvesting. Wij zetten in op een lobby richting de Rijksoverheid om de gemeente hierin
tegemoet te komen.
Om een goed en actueel beeld te krijgen van onze toekomstige onderwijsopgave, organiseren wij een
breed (op alle denominaties) opgezet onderzoek, waarbij wij ook de behoefte aan openbaar
voortgezet onderwijs en humanistisch onderwijs betrekken.
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur verrijken onze samenleving. We vinden het belangrijk dat culturele voorzieningen in
Barneveld goed met elkaar én met andere verenigingen en het onderwijs samenwerken. We
betrekken hen bij het actualiseren van het cultuurbeleid.
We waarderen de inzet en het enthousiasme van (amateur)verenigingen en instellingen in brede zin
en bekijken hoe wij dit de komende periode op een passende (financiële) wijze kunnen ondersteunen.
We continueren, ten aanzien van het Schaffelaartheater, de in 2017 gemaakte structurele
financierings- en sturingsafspraken.
We waarderen ook de rol en positie van Be Active. We onderzoeken of de plek van Be Active,
namelijk als onderdeel van de gemeentelijke organisatie, de meest logische is en of de activiteiten niet
beter aansluiten bij activiteiten van maatschappelijke instellingen (zoals bijvoorbeeld Welzijn
Barneveld). In ieder geval zouden de activiteiten van Be Active moeten worden uitgebreid naar het
terrein van kunst en cultuur (Be Creative).
Kunstuitingen in de openbare ruimte versterken de belevingswaarde. Voor nieuwe initiatieven zoeken
wij op projectbasis naar mogelijkheden om dit te ondersteunen.
Het Pluimveemuseum vertelt op eigen wijze het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de
pluimveesector in Barneveld. Het is belangrijk dat het museum dit verhaal op een eigentijdse,
toekomstgerichte manier blijft vertellen, waarbij aansluiting met bijvoorbeeld het te ontwikkelen World
Food Center tot de mogelijkheden behoort. We wachten de ontwikkelingen op dit gebied met
belangstelling af.
We ontwikkelen voor monumenteneigenaren een loketfunctie waarbij actief wordt meegedacht over
mogelijkheden om monumenten eigentijds en economisch te laten renderen.
Sportaccommodaties
We geven uitvoering aan het Masterplan Buitensportaccommodaties (bijvoorbeld met betrekking tot de
sportparken Norschoten, Overbeek en Roeleneng) waarbij wij nadrukkelijk oog hebben voor
verduurzaming, het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties én ruimtelijke en financiële
(on)mogelijkheden. Wij waarderen en stimuleren de zelfwerkzaamheid van verenigingen.
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We brengen de mogelijkheden voor een structurele huisvesting van denksportactiviteiten in kaart.
We onderzoeken of er behoefte bestaat aan een te ontwikkelen atletiekbaan, eventueel te combineren
met skeeler- en ijsbaanmogelijkheden, en naar binnensportaccommodaties in Kootwijkerbroek en
Terschuur. We houden met betrekking tot die laatste ontwikkelingen rekening met de benuttingsgraad
van de bestaande accommodaties.
Speelvoorzieningen
We zetten het speelruimtebeleidsplan voort, waarbij we oog hebben voor
a. het toevoegen van speelattributen in de openbare ruimte in winkelgebieden en
b. het openstellen en mede inrichten van schoolpleinen voor kinderen in de wijk en
c. de communicatie en de samenwerking met de omwonenden.
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Programma 4
Bestuur & Dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking
We voeren bij voorkeur lokaal uit wat kan en regionaal wat noodzakelijk is en/of meerwaarde heeft.
We zetten, binnen Regio FoodValley, in op een verdere versterking van de identiteit en positie van de
gemeente Barneveld waarbij wij nadrukkelijke aandacht hebben voor het doortrekken van de kennisas
van Ede/Wageningen, langs de route van de Valleilijn, naar Barneveld-Centrum met de bedoeling de
campus rondom PEC en Groenhorst College verder te kunnen ontwikkelen.
De gemeente Barneveld volgt de ontwikkelingen van de Regio Amersfoort. Met betrekking tot een
aantal strategische onderwerpen (A1/A30, railterminal, bedrijventerrein- en
woningbouwontwikkelingen) stemmen we onze plannen met Regio Amersfoort af.
Interne dienstverlening
Organisatie
De rol van de gemeentelijke overheid verandert. We zijn niet langer alleen beleidsmaker of
beleidsregisseur; we ontwikkelen ons tot één van de netwerkpartners.
Dat betekent ook dat de ambtelijke organisatie hiervoor wordt toegerust en dat medewerkers zich
meer en meer opstellen als netwerk- of relatiebeheerder, waarbij we met name inzetten op
- verantwoordelijkheid (eigenaarschap);
- integraal, vraaggestuurd en oplossingsgericht werken;
- accountmanagement (ook voor verenigingen, organisaties, stichtingen), gebiedsgericht werken en
wijkregisseurschap;
- programmatisch/opgavegericht werken (op het gebied van duurzaamheid, dienstverlening en
gebiedsgerichte centrumontwikkelingen);
- creativiteit en ondernemerschap.
Om dit te bereiken, experimenteren we met eigentijdse en innovatieve dienstverleningsconcepten en
ontwikkelen, in een interactief proces met medewerkers, raadsleden, inwoners, organisaties en
ondernemers, een visie op de organisatie.
We maken optimaal gebruik van de ICT-mogelijkheden waarbij we rekening houden met het
privacyvraagstuk. We houden – als het gaat om dienstverlening – nadrukkelijk oog voor het behoud
van persoonlijk contact.
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury
We nemen goede notie van onze schuldenpositie om deze de komende periode naar beneden bij te
stellen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit op gespannen voet kan staan met de ambitieuze
opgaven waarvoor we ons de komende jaren zien gesteld. In ieder geval zetten wij ons in voor een
verantwoorde verhouding tussen ‘schuld’ en ‘bezit’.
Belastingen
We verhogen de belastingen alleen met het (vijfjaarlijkse gemiddelde) inflatiepercentage.
Het uitgangspunt voor overige lasten en heffingen is kostendekkendheid. Bij mogelijke verhogingen
van lasten en heffingen kiezen we voor een geleidelijke schaal.
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