GEMEENTENIEUWS

52
29 DECEMBER 2022

7 januari: inzameling kerstbomen
Breng op zaterdag 7 januari zelf uw kerstboom naar een inzamelpunt bij u in de
buurt. U kunt uw kerstboom inleveren tussen 9.00 en 13.00 uur bij één van de 20
inzamelpunten, verspreid in de hele gemeente. Vrijwilligers van verenigingen,
scholen en kerken bemensen de inzamellocaties.
Voor iedere kerstboom een lot!
Alle kinderen tot en met 12 jaar krijgen per ingeleverde kerstboom een lootje. Daarmee
maken zij kans op prijzen. Vraag uw (klein)kind, neefje, nichtje, buurjongen of buurmeisje
de kerstboom voor u in te leveren.
Voor de kinderen:
Hoe meer lootjes je hebt, hoe meer kans op een mooie prijs! Heb je een skelter of fiets?
Maak de kerstboom met een stukje touw vast en breng ze naar het inzamelpunt bij jou in
de buurt.

Dit zijn de prijzen die je kunt winnen:
• 1 van de 20 Barneveld cadeaukaarten van € 25,00
• 1 van de 2 hoofdprijzen: een Barneveld Cadeaukaart van € 50,00!
Op donderdag 12 januari lees je in de krant en op www.barneveld.nl of jouw lotnummer in
de prijzen is gevallen. Ook lees je dan wat je moet doen om je prijs in bezit te krijgen.
Niet in de GFT-kliko
Let op! Kerstbomen worden niet meer huis-aan-huis opgehaald. Ook mogen ze niet meer
in de GFT kliko. Vanaf 1 januari 2023 gaat het ingezamelde GFT naar een ander bedrijf dat
geen kerstbomen accepteert vanwege de hars.

Inzamellocaties
Barneveld

Groen van Prinstererlaan parkeerplaats Emmauskerk
De Burgt: parkeerplaats scholen, sporthal Nederwoudseweg
Veller, Station Zuid parkeerplaats
Jan Seppenplein, Goede Herderkerk
Kallenbroekerweg 121 Gemeentewerf
Parkeerplaats Oosterbos, bij zwembad
Norschoten, bij de parkeerplaats COOP

Voorthuizen

De Voorde, sporthal Harremaatweg
Wikselaarseweg (tussen Bachlaan en Strausslaan)
Mandenvlechterslaan, parkeerplaats bedrijfsverzamelgebouw
Parkeerplaats bij de Brug sporthal
Gaffel, tegenover apotheek
Piet Heinlaan

Herhaalprik corona alleen nog in Bronveld
Vanaf januari is het in de gemeente Barneveld alleen nog mogelijk om een
herhaalprik tegen corona te halen in Bronveld aan de Zonnebloemstraat 31. De
locatie is iedere donderdag open van 10:00 tot 16:00 uur.
Mogelijk zonder afspraak
Het is voor inwoners vanaf 12 jaar mogelijk zonder afspraak binnen te lopen vanaf 3
maanden na de laatste coronaprik of -besmetting. Voorwaarde is wel dat de basisserie
coronavaccinaties is afgerond. Deze basisserie bestaat uit 2 prikken met het vaccin van
Pfizer, Moderna of Novavax óf uit 1 prik met Janssen.
Basisserie niet afgerond?
Heeft u de basisserie nog niet afgerond en wilt u opnieuw een vaccinatie tegen corona?
Dan is het nodig om telefonisch een afspraak te maken. Dat kan via het landelijke
telefoonnummer 0800-7070.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van GGD Gelderland-Midden, ggdgm.nl/corona
ggdgm.nl/corona

Zwartebroek

Parkeerplaats achter dorpshuis De Belleman

Terschuur

Sandersstraat, bij de school

Stroe

Parkeerterrein van basisschool De Bron

Kootwijkerbroek

Parkeerterrein Koningin Beatrixschool

De Glind

Rudolphlaan, veldje langs Postweg

Kootwijk

Veldje tegenover ‘t Hilletje

Garderen

Parkeerplaats Wardborg

Recht op de gemeentelijke extra energietoeslag?
Check het!
Check of u recht heeft op de energietoeslag. De gemeente Barneveld hanteert tot en
met 31 december 2022 onderstaande inkomensgrens.
Maximaal inkomen voor € 1000 toeslag (150% bijstandsnorm)
Gezinssituatie

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand(e ouder)

€ 1.570,10

€ 1.746,59

Samenwonend/getrouwd

€ 2.243,00

€ 2.366,01

*De bedragen in de tabel zijn netto bedragen per maand, zonder vakantietoeslag, geldend per 1 juli
2022.

Gift
De energietoeslag is een gift en hoeft niet
terugbetaald te worden.
Het gaat hier om een extra gemeentelijke
toeslag. Deze toeslag is bovenop de € 190 die
inwoners van Rijksoverheid krijgen.
Uiterlijk 31 december 2022 aanvragen
Meer informatie via
www.barneveld.nl/energietoeslag of scan de
QR-code hiernaast.
Vraag de energietoeslag uiterlijk 31 december
2022 aan. Het aanvraagformulier sluit daarna.
Hulp nodig?
Voor vragen kan er gebeld worden naar
14 0342.
www.barneveld.nl/energietoeslag
 14 0342
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Verzetslieden in straatnaamgeving
nieuwbouwwijk Bloemendal
De straatnamencommissie van de gemeente Barneveld ontving enige tijd geleden
een verzoek van het college om straatnamen voor te stellen voor de nieuwe wijk
Bloemendal. Dit leek de straatnamencommissie een goede gelegenheid om
personen uit het voormalige verzet in de Tweede Wereldoorlog te vernoemen. Een
onderzoekscommissie van deskundigen heeft daarvoor een groslijst van meer
dan honderd namen opgesteld. De straatnamencommissie koos in overleg met de
onderzoekers uit deze lijst een aantal verzetslieden.

Waar strooien we en wanneer?
Bij winters weer staat een ploeg van 30 man klaar voor de gladheidsbestrijding in
de gemeente Barneveld. We kunnen niet overal tegelijk de wegen vrijhouden van
gladheid. Daarom is ons wegennetwerk onderverdeeld in 2 strooirondes.
Strooironde 1
Deze wegen, straten en fietspaden
strooien we op elk moment wanneer dat
nodig is. Ook ‘s nachts. Het gaat om
doorgaande wegen, wijktoegangswegen,
busroutes, doorgaande fietspaden
en winkelstraten. Voorbeelden zijn
de Nijkerkerweg en de Hoofdstraat in
Voorthuizen; de Eendrachtstraat en
de Hoevelakenseweg in Terschuur; de
Lunterseweg en de Thorbeckelaan in
Barneveld.
Strooironde 2
De overige straten en fietspaden strooien
we als de wegen in strooironde 1 zijn
gestrooid. Dit zijn bijvoorbeeld woonerven
en wijkstraten. We strooien hier alleen
tijdens gewone werkdagen. Dus niet in
het weekend of op zon- en feestdagen.
1000 ton zout beschikbaar
Om gladheid te bestrijden hebben we
1000 ton zout beschikbaar. We gebruiken
puur strooizout (natrium chloride) zonder
toevoeging van vloeistof. Het blijft niet
plakken aan de weg. Daardoor wordt
het bij een droog wegdek weggereden.
Daarom beginnen we pas met strooien als

het wegdek vochtig is. Het strooizout is
werkzaam tot ongeveer -7 graden Celsius.
Bij lagere temperaturen vermindert de
werking.
Met deze tips helpen we elkaar om veilig
de weg op te kunnen:
• Op sommige fietspaden worden de
paaltjes tijdens het winterseizoen
naar beneden gehouden, zodat de
strooiwagen er ongehinderd door
kan. Dat betekent niet dat u met uw
auto op deze fietspaden mag rijden.
Op sommige plaatsen blijven paaltjes
(overdag) omhoog staan, omdat daar
een groter risico bestaat op ongevallen
bijv. bij scholen. Zet in ieder geval niet
zelf paaltjes omhoog.
• Loop, fiets of rijd voorzichtig.
• Houd rekening met andere
weggebruikers.
• Veeg het pad naar uw woning
schoon. Veeg of schuif sneeuw in een
aanliggende tuin. Of op een walletje
langs het voetpad. Veeg de sneeuw niet
op straat. Dit is hinderlijk voor fietsers
en wandelaars.
• Als u een beetje zout wilt strooien, veeg
dan eerst de sneeuw weg.

Bij de keuze van de verzetslieden is rekening
gehouden met de rol in het verzet, mannen
en vrouwen en een verdeling over diverse
woonkernen. Voor de toegangsweg van
Bloemendal werd gekozen voor de naam
Laan van Verzet, het fietspad krijgt de naam
Koeriersterspad. De overige verzetslieden
die een straatnaam hebben gekregen zijn:
J.H. Beute, G. van den Born, J. van den
Broek, F.J. Dijkstra, J.T. Kuijck, C. Lof, G.
van Schuppen, A.J. van der Wiel, J. van der
Woerd-Moll, T. van Zwetselaar, G. van Ee, D.
Klooster en E. Bruinekreeft.
Onthulling straatnamen
Op maandag 17 oktober werden in het
Hulpverleningscentrum de straatnamen
onthuld in aanwezigheid van ongeveer 50
familieleden en betrokkenen. Burgemeester
Jan Luteijn sprak met name zijn
dankbaarheid uit voor wat deze personen

Nieuwjaarsbijeenkomst

hebben betekend voor onze vrijheid.
Projectleider Gaatze Rekker vertelde over
de totstandkoming van de nieuwe wijk
Bloemendal en Peter van Beek lichtte als
voorzitter van de straatnamencommissie de
straatnaamgeving toe. Vervolgens gingen
de aanwezigen de wijk Bloemendal in om
daar het straatnaambord van de J. van der
Woerd-Mollstraat officieel te onthullen. Dit
werd gedaan door de burgemeester en de
kleindochter en achterkleindochter van deze
verzetsvrouw.
Informatiebord over verzet
In een volgende fase van de bouw van de
wijk zal op een centrale plek in de wijk nog
een informatiebord worden onthuld. Hierop
zal meer informatie te lezen zijn over het
verzet in onze gemeente en de vernoemde
personen.

Informatieavonden
evenementen op 17 en 25
januari 2023
In januari houdt de gemeente twee informatieavonden
over het organiseren van evenementen. Deze avonden
zijn bedoeld voor zowel ervaren als onervaren
organisatoren en hebben een interactief programma.
De gemeente, brandweer, politie en GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie Regio) geven een toelichting op
wat er allemaal komt kijken bij een vergunningaanvraag.
Daarnaast wil de gemeente graag weten wat er volgens
organisatoren aan dat proces verbeterd kan worden.

De nieuwjaarsbijeenkomst is terug van weggeweest.
Na twee jaar afwezigheid wordt op 2 januari 2023 weer
een bijeenkomst gehouden. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 19:00 uur vindt de
bijeenkomst plaats in de foyer van het Schaffelaar
Theater, Raadhuisplein 1 in Barneveld.
Niet alleen inwoners, maar ook ondernemers en organisaties
uit de gemeente zijn welkom. Om 19:30 uur zal de
burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden.

De avonden vinden plaats op:
• Dinsdag 17 januari in Ontmoetingscentrum De Eng
(Rochetstraat 2 in Voorthuizen)
• Woensdag 25 januari in de Veluwehal (Nieuwe Markt 6 in
Barneveld)
Aanmelden
Beide avonden starten om
20.00 uur en zijn inhoudelijk
gelijk aan elkaar. Vanaf
19.30 uur staat de koffie
klaar. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar
c.luiten@barneveld.nl.
(Chris Luiten, Coördinerend
Vergunningverlener APV/
Evenementen)
www.barneveld.nl
 c.luiten@barneveld.nl.
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Actuele bekendmakingen
Actuele bekendmakingen berichten over uw buurt
• In deze rubriek vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente
Barneveld.
• De formele publicatie van verordeningen, beleidsregels, verkeersbesluiten en kennis
gevingen gebeurt digitaal in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
• Ook de formele bekendmakingen die te maken hebben met bestemmingsplannen vindt u
in het digitaal Gemeenteblad op officiëlebekendmakingen.nl.
• Op www.barneveld.nl/bekendmakingen vindt u een hyperlink naar de formele
bekendmakingen van de gemeente Barneveld.
• Vindt u een besluit om bepaalde redenen onjuist? Bij de formele bekendmaking in het
digitale Gemeenteblad staat hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan. Of kijk op
www.barneveld.nl.
• Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor een e-mail service of de app
downloaden. U wordt dan automatisch geïnformeerd over de bekendmakingen in uw buurt.
Op termijn zullen inwoners met een MijnOverheid account de bekendmakingen rondom
hun woonadres automatisch per e-mail ontvangen. Daarover zult u tijdig meer informatie
ontvangen.

VOORNEMEN TOT UITSCHRIJVING UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college
van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van onderstaande personen
gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekende bestemming.
Naam / geboortedatum
L.D. Willems / 27 december 1983
S.J. de Boer / 10 juni 1957

Adres
Thorbeckelaan 118 Barneveld
Putterweg 54 Garderen

Datum voornemen
20 december 2022
22 december 2022

Reageren?
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met het team adresonderzoek van de gemeente Barneveld. Dit kan zowel
schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar gemeente
Barneveld, team adresonderzoek, Postbus 63, 3770 AB Barneveld of per email naar
adresonderzoek@barneveld.nl. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met
het team adresonderzoek via telefoonnummer 14 0342. Indien wij binnen twee weken na de
datum van deze bekendmaking geen nadere adresinformatie van/over bovenstaande personen
ontvangen, zullen zij ambtshalve uitgeschreven worden uit de BRP.
BESLUIT TOT UITSCHRIJVING UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college
van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om van onderstaande personen
gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekende bestemming.
Naam / geboortedatum
Y. Valiaieva / 16 april 1979
D. Valiaieva / 22 augustus 2018
M. Valiaiev / 22 augustus 2018
V.D. Monok / 24 april 1977
E.M.G.S. Monok / 14 april 2012

Adres
Hoevelakenseweg 81 bis Terschuur
Hoevelakenseweg 81 bis Terschuur
Hoevelakenseweg 81 bis Terschuur
Hoekstraat 7 Voorthuizen
Hoekstraat 7 Voorthuizen

Datum besluit
22 december 2022
22 december 2022
22 december 2022
22 december 2022
22 december 2022

Bezwaar maken
Een belanghebbende die het besluit om bepaalde redenen onjuist vindt, kan op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het
besluit, te weten deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld
of digitaal via Bezwaar maken tegen een besluit | Gemeente Barneveld. Belanghebbenden
die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed
dit vereist. Dit verzoek dient in tweevoud gericht te worden aan de Rechtbank Arnhem, Sector
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening
aanvragen | Rechtspraak Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Rectificatie aanvragen omgevingsvergunning
• 2022W2603
Achterveldseweg 32, 3792 NE Achterveld: het verplaatsen van de voordeur, het plaatsen van
2 dakramen, het intern verbouwen en het plaatsen van een luifel
Datum indiening: 04-11-2022
• 2022w2533
Helweg nabij nr. 20A, 3794 MP De Glind: het kappen van 12 bomen (in plaats van 9 bomen)
Datum indiening: 31-10-2022
Aanvragen omgevingsvergunning
• 2022W3014
Barnseweg ter hoogte van nr. 10, 3773 BC Barneveld: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3020
De Watermolen ter hoogte van nr. 1, 3772 MK Barneveld: het kappen van 21 bomen
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W3000
Drostendijk ter hoogte van nr. 28, 3771 SB Barneveld: het kappen van 2 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3024
G. van Schuppenstraat 12, 3771 WE Barneveld: het bouwen van een aanbouw
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W3049
Grote Bosweg (VHZ-G-6542), 3771 LJ Barneveld: het bouwen van een bedrijfspand
Datum indiening: 22-12-2022

• 2022W3060
Harselaarseweg 108, 3771 MB Barneveld: het gewijzigd uitvoeren vergunning 2022W1777
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3007
Hortensiastraat ter hoogte van nr. 37, 3772 XA Barneveld: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3013
Jan Seppenplein ter hoogte van nr. 70, 3772 BL Barneveld: het kappen van 2 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W2977
Kleuterweg 3, 3772 NC Barneveld: het wijzigen van het stalsysteem (revisievergunning)
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W3011
Magalhaesstraat ter hoogte van nr. 9, 3772 KW Barneveld: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W2991
Nijkerkerweg ter hoogte van nr. 120 en 124, 3771 LB Barneveld: het bouwen van een Tiny
House
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W3022
Nipkowstraat 2, 3771 RL Barneveld: het plaatsen van een lift
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W3004
Norschoterweg ter hoogte van Heestereng 1, 2, 3 en Barnseweg 19, 32, 3771 RE Barneveld:
het kappen van 5 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3008
Oldenbarnevelderweg ter hoogte van de begraafplaats, 3772 GA Barneveld: het kappen van
3 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3015
Oude Kleuterweg, 3772 MA Barneveld: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3037
P.C. Hooftstraat 63, 3771 ZM Barneveld: het vervangen van de garage
Datum indiening: 21-12-2022
• 2022W3012
Plantagelaan ter hoogte van Archimedesstraat 32 en Columbusstraat 24, 3772 MB
Barneveld: het kappen van 3 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3005
Roggeakker ter hoogte van nr. 15 en 32, 3773 AA Barneveld: het kappen van 2 bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3055
Stanleystraat 4, 3772 KD Barneveld: het plaatsen van een dakkapel
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3001
Valkseweg ter hoogte van nr. 9 en Hessenweg nr. 1, 3771 RC Barneveld: het kappen van 2
bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W2999
Van Wijnbergenlaan ter hoogte van het bruggetje, 3771 JG Barneveld: het kappen van een
boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3002
Van Zuijlen van Nieveltlaan ter hoogte van nr. 47 en 49, 3771 AB Barneveld: het kappen van 2
bomen
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3010
Wildforster - bosplantsoen langs fietspad ter hoogte van nr. 79, 3772 WB Barneveld: het
kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3009
Zonnebloemstraat ter hoogte van nr. 25, 3772 GR Barneveld: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3034
Apeldoornsestraat - in de bermen (Garderen en Voorthuizen), 3886 MP Garderen: het
kappen van 17 bomen
Datum indiening: 21-12-2022
• 2022W3046
Dr. H.C. Bosstraat ter hoogte van nr. 24, 3886 KB Garderen: het kappen van 2 bomen
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3050
Hulakkerweg, 3886 MT Garderen: het kappen van 1 boom
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3048
Ouwendorperweg - hoek Hulakkerweg, 3886 MR Garderen: het kappen van 1 boom
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3047
Putterweg schuin tegenover nr. 69, 3886 PB Garderen: het kappen van 1 boom
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3044
Roeëkamperweg tegenover nr. 13a, 3886 PL Garderen: het kappen van 1 boom
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3042
Speulderbosweg tegenover nrs. 21-23, 3886 AP Garderen: het kappen van 1 boom
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3029
Asselseweg 35, 3775 KV Kootwijk: het plaatsen van een stapmolen
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W2978
Asselseweg 35, 3775 KV Kootwijk: het plaatsen van een lichtmast
Datum indiening: 16-12-2022
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• 2022W2994
Heetweg 11, 3775 KA Kootwijkeen veldopstelling met 44 zonnepanelen
Datum indiening: 18-12-2022
• 2022W2980
Houtvester van 't Hoffweg 25, 3775 KB Kootwijk: het bouwen van een berging
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W2983
Houtvester van 't Hoffweg 25, 3775 KB Kootwijk: het vervangen van de gevel en het plaatsen
van een terras met overkapping
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W2984
Houtvester van 't Hoffweg 25, 3775 KB Kootwijk: het plaatsen van een fietsenstalling
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W2988
Houtvester van 't Hoffweg 25, 3775 KB Kootwijk: het renoveren van het sanitairgebouw
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W3016
Kerkhofweg 2, 3775 KG Kootwijk: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3041
Drieënhuizerweg 11, 3774 RE Kootwijkerbroek: het bouwen van een woning
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3027
Essenerweg 102 A, 3774 LC Kootwijkerbroek: het uitbreiden van de woning en plaatsen
zonnepanelen
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W3058
Garderbroekerweg 59, 3774 JC Kootwijkerbroek: het verwijderen van de LPG tank
Datum indiening: 22-12-2022
• 2022W3017
Harskamperweg nabij kruising Wolweg - Ravenweg
Kootwijkerbroek: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3038
Hulstweg 3, 3774 TM Kootwijkerbroek: het bouwen van een woning
Datum indiening: 21-12-2022
• 2022W3033
Kosterijweg 7, 3774 BG Kootwijkerbroek: het aanleggen van een Kiss and Ride strook
Datum indiening: 21-12-2022
• 2022W3065
Stroeërschoolweg - Wulperveld
Stroe: het bouwen van 39 woningen
Datum indiening: 23-12-2022
• 2022W3018
Vinselaarseweg nabij nr. 10, 3784 PW Terschuur: het kappen van een boom
Datum indiening: 19-12-2022
• 2022W3035
Hunnenweg kavel 15 (tegenover nr. 35), 3781 NM Voorthuizen: het bouwen van een woning
Datum indiening: 21-12-2022
• 2022W2985
Lange Zuiderweg 126, 3781 PL Voorthuizen: het verruimen van het aantal ladingen van
propaan per jaar
Datum indiening: 16-12-2022
• 2022W2992
Oude Appelseweg bij nr. 2B, 3781 MB Voorthuizen: het bouwen van een woning
Datum indiening: 17-12-2022
• 2022W3031
Overhorsterweg 28, 3781 ND Voorthuizen: het verduurzamen van de woning
Datum indiening: 20-12-2022
• 2022W3066
Ravensgoedseweg 1, 3785 XA Zwartebroek: het vervangen van het bedrijfsgebouw en het
herschikken van de dieraantallen
Datum indiening: 23-12-2022
Ontwerpbesluiten verlening omgevingsvergunningen
• 2022W1262
Koningsbergenweg 9, 3771 NS Barneveld een oprichtingsvergunning
Einde reactietermijn: 09-02-2023
• 2022W2887
Kosterijweg 7, 3774 BG Kootwijkerbroekaanvraag brandveilig gebruik
Einde reactietermijn: 09-02-2023
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• 2022W2571
Ambachtsweg 15, 3771 MG Barneveld: het aanbrengen van gevelbekleding
Verzenddatum: 23-12-2022
• 2022W2808
Beekweide 1, 3771 PM Barneveldverlengen instandhoudingstermijn van tijdelijk geplaatste
bijgebouwen ten behoeve van een woning en een mantelzorgwoning
Verzenddatum: 22-12-2022
• 2022W2698
Mercuriusweg 45, 3771 NC Barneveld: het plaatsen van een reclame-uiting
Verzenddatum: 20-12-2022
• 2022W2656
Papaverhof 50, 3772 GZ Barneveld: het kappen van 1 lijsterbes
Verzenddatum: 19-12-2022
• 2021W1968
Stockholmweg 15, 3771 NJ Barneveld: het gewijzigd bouwen ten opzichte van verleende
omgevingsvergunning 2018W1608
Verzenddatum: 22-12-2022
• 2021W1979
Zijdehoenderlaan 170, 3772 WW Barneveld: het aanpassen van de hoogte van de woning ten
opzichte van verleende omgevingsvergunning 2019W1200
Verzenddatum: 22-12-2022
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• 2022W2187
Veluweweg 96, 3774 BN Kootwijkerbroek: het plaatsen van een mantelzorgwoning
Verzenddatum: 23-12-2022
• 2022W2945
Eendrachtstraat 33, 3784 KA Terschuur: het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning
2022W1708
Verzenddatum: 23-12-2022
• 2022W2482
Eendrachtstraat 6, 3784 KB Terschuur: het bouwen van een garage/berging
Verzenddatum: 20-12-2022
• 2022W2578
Tolboomweg 3, 3784 XC Terschuur: het afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen
van een sportschool op de verdieping van een bedrijfspand
Verzenddatum: 21-12-2022
• 2022W1150
Hoofdstraat 1, 3781 AA Voorthuizen: het plaatsen van een voliere
Verzenddatum: 22-12-2022
Geweigerde vergunning
• 2022W2384
Valkseweg 200, 3771 SJ Barneveld: het aanleggen van een uitrit
Verzenddatum: 20-12-2022
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
• 2022W2729
Achterveldseweg 22, 3772 NB Barneveld: het tijdelijk gebruiken van de B&B voor eigen
bewoning
Datum verlenging: 19-12-2022
• 2022W2395
Donkervoorterweg 18, 3771 RS Barneveld: het bouwen van een schuur
Datum verlenging: 21-12-2022
• 2022W2493
Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld: het wijzigen van de vluchtroute op de 1e verdieping
Datum verlenging: 20-12-2022
• 2022W1875
Nijkerkerweg 120, 3771 LB Barneveld: het bouwen van een Tiny House
Datum verlenging: 19-12-2022
• 2022W2457
Pascalstraat 12, 3771 RT Barneveld: het gebruik van bedrijfsruimte
Datum verlenging: 19-12-2022
• 2022W2735
Valkseweg 61, 3771 RD Barneveld: het aanleggen van een inrit
Datum verlenging: 19-12-2022
• 2022W1892
Verlengde Parallelweg 4, 3771 LP Barneveld: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Datum verlenging: 22-12-2022
• 2022W2539
Kerkweg 15, 3774 BR Kootwijkerbroek: het in stand houden van 2 bijgebouwen
Datum verlenging: 20-12-2022
• 2022W2651
Wesselseweg 132, 3774 RL Kootwijkerbroek: het tijdelijk plaatsen van een 2de container
Datum verlenging: 22-12-2022
• 2022W2602
Welgelegenweg 5, 3776 PR Stroe: het bouwen van een paardenstal en rijhal en het maken
van een uitweg
Datum verlenging: 22-12-2022
• 2022W2482
Eendrachtstraat 6, 3784 KB Terschuur: het bouwen van een garage/berging
Datum verlenging: 19-12-2022
• 2022W2491
Apeldoornsestraat 48-69, 3781 PN Voorthuizen: het kappen van 1 eikenboom
Datum verlenging: 21-12-2022
• 2022W2597
Kieftveen 30, 3781 PP Voorthuizen: het uitbreiden van de glijbanen en een stuk verharding
Datum verlenging: 22-12-2022
• 2022W2574
Platanenstraat 59, 3785 LD Zwartebroek: het aanleggen van een uitrit en een dam met duiker
Datum verlenging: 22-12-2022
Geaccepteerde meldingen
• 2022M0412
Lunterseweg 105, 3772 TR Barneveld
melden wijzigen activiteiten
Datum besluit: 21-12-2022
• 2022M0317
Thorbeckelaan achter Midden Nederland Hallen, 3771 ED Barneveldoprichten en in werking
hebben tijdelijk opslag- en keetterrein
Datum besluit: 21-12-2022
• 2022M0330
Oud Milligenseweg 62, 3886 MJ Garderenveranderen van de activiteiten
Datum besluit: 21-12-2022
• 2022M0449
Hoofdstraat 89, 3781 AC Voorthuizen veranderen van de activiteiten
Datum besluit: 21-12-2022
Vergunningsvrij
Datum besluit
• 2022W2658
Wencopperweg 72 A, 3771 PP Barneveld: het knotten van populieren in een houtwal
Datum besluit: 23-12-2022
Besluit MER-beoordeling
• 2022MER043
Postweg 16, 3772 ML Barneveld melden vormvrije MER-beoordeling
Datum besluit: 21-12-2022
• 2022MER057
Kapweg 6, 3774 RD Kootwijkerbroekmelden melden vormvrije MER-beoordeling
Datum besluit: 21-12-2022
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VERKEER
Verkeersbesluiten
Barneveld
• Gehandicaptenparkeerplaats Rozenstraat ter hoogte van Rozenhof 9
Einde bezwaartermijn: 9 februari 2022
• Gehandicaptenparkeerplaats Rozenstraat ter hoogte van Rozenhof 9
Einde bezwaartermijn: 9 februari 2022
• Verkeersbesluit instellen verplichte rijrichting vrachtverkeer Essenerweg (t.h.v. kruispunt
Kosterijweg) en het opheffen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer Kosterijweg.
Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben besloten om:
- Een gebod in te stellen tot het volgen van een rechtdoor gaande rijrichting voor het
vrachtverkeer op de Essenerweg in noordelijke richting, ter hoogte van het kruispunt
Kosterijweg door het plaatsen van een verkeersbord volgens model D04 van bijlage 1 van
het RVV 1990 met onderbord OB11 om bestuurders van vrachtverkeer te ontmoedigen de
Kosterijweg in te rijden.
- Het verwijderen van verkeersbord C7 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Kosterijweg
Einde bezwaartermijn: 9 februari 2022
Inzien en bezwaar maken
Verkeersbesluiten kunnen ingezien worden via de website officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen
zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Gemeentepagina een

Agenda
Sluiting ondergrondse containers
• Ondergrondse containers voor restafval gaan dicht op zaterdag 31 december 18.00 uur
en weer open op 1 januari 2023 om 10.00 uur.
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gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit
kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.
nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of
eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen
tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud
gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden
ingediend bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/
Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx. Kijk op
genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Straatnaamgeving
Het College van B&W van de gemeente Barneveld heeft op 20 december 2022 de volgende
straat benoemd:
•V
 eenburgerhof, gelegen in de woonplaats Zwartebroek, gemeente Barneveld.

RECHT OP
ENERGIETOESLAG?
CHECK HET!
Energietoeslag aanvragen kan tot en met 31 december 2022

Inzameling kerstbomen
• 7 januari inzameling kerstbomen. Zie artikel in dit gemeentenieuws.

Vacatures gemeente Barneveld
• Senior communicatieadviseur en woordvoerder
• Medewerker klantcontact KCC
• Coördinator Planning & control
• Medewerker burgerzaken
• Senior allround communicatieadviseur
• Senior communicatieadviseur
• Communicatieadviseur projecten
• Chauffeur Veegmachine
• Teamleider WMO, SHV & Beheerbureau Valleihopper
• Dorpsbouwmeester
• Lid Adviescommisie bezwaarschriften
• Gespreksvoerder participatie
• Functioneel beheerder belastingen
• Planoloog
• Strategisch business controller

Benieuwd?
Check de QR-code of ga naar www.werkenbij.barneveld.nl

Scan de QR-code
of ga naar www.barneveld.nl/energietoeslag

