
Het college van B en W stelt de gemeenteraad de Nijkerkerweg 132 voor als locatie voor de vestiging van een 
asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Deze locatie ligt ten noorden van nieuwbouwwijk Bloemendal. De 
plek kwam als meest geschikte locatie naar voren na een zorgvuldig onderzoek naar mogelijk kansrijke locaties. 
In het azc gaan circa 300 vluchtelingen wonen. Als huisvestingsvorm denkt de gemeente aan een opzet met een 
aantal gezinswoningen in de vorm van rijwoningen. Na een opvangperiode van tenminste 10 jaar kunnen deze 
daarna eventueel beschikbaar worden gesteld voor andere doelgroepen/gebruik. De woningen zijn dan extra, 
bovenop het voorgenomen woningbouwprogramma.

De inwoners van de gemeente Barneveld leverden in 
de zomer van 2022 45 kansrijke locaties aan. Nadat 
de dubbelingen eruit waren gehaald, zijn de locaties 
beoordeeld op enkele basis randvoorwaarden (terrein in 
de gemeente Barneveld, minimale grootte, in de nabijheid 
van voorzieningen, voldoende lang beschikbaar). De 
22 locaties die daarna overbleven, zijn vervolgens 
zorgvuldig afgewogen op basis van diverse criteria. 
Dat gold ook voor 9 locaties die de gemeente zelf als 
kansrijk zag. De criteria waarop de locaties getoetst 
werden, waren onder andere: landschappelijke en 
stedenbouwkundige inpasbaarheid; planologische 
uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld flora en fauna, geluid, 
geur, bodem, ontplofbare oorlogsresten, luchtkwaliteit, 
trillingen en planschade); milieueisen; verkeersveiligheid; 
beschikbaarheid en eigendom van de grond. Ook is 
gekeken naar impact op onderwijs, zorg en (sociale) 
veiligheid. En het azc mag andere (toekomstige) plannen 
niet belemmeren. Op 5 juli 2023 neemt de gemeenteraad 
een definitief besluit over de voorgestelde locatie aan de 
Nijkerkerweg 132.
 
Gesprekken met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties
De komende tijd gaat het college in gesprek met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

rondom de inpassing van het azc aan de Nijkerkerweg 
132. Burgemeester Jacco van der Tak: ”Ik begrijp dat 
inwoners vragen hebben bij de komst van een azc in hun 
buurt. We gaan daarom ook graag met hen in gesprek 
over hoe we dit samen goed kunnen vormgeven. Ik 
doe een appèl op de samenleving om deze nieuwe 
bewoners te accepteren en respecteren. Samen 
verantwoordelijkheid nemen en het grote hart laten 
zien dat de inwoners van de dorpen van de gemeente 
Barneveld kenmerkt.”

Huisvestingsvorm
De gemeente kiest als huisvestingsvorm voor een azc met 
de inrichting en uitstraling van een woonwijk. Het is de 
bedoeling dat het azc in de loop van de jaren integreert 
in de wijk, tussen de nieuw te bouwen huizen (in een 
volgende fase van Bloemendal), wanneer dit gebied aan 
Bloemendal I wordt toegevoegd. Daar zal bij het ontwerp 
van het azc rekening mee worden gehouden. Door te 
kiezen voor een meer duurzame huisvestingsvorm, 
kunnen de woningen na een evaluatie eventueel worden 
ingezet voor andere doelgroepen/gebruik. 
 
Duur en omvang van de opvang
In het azc zullen voor tenminste tien jaar asielzoekers 
worden opgevangen. Zo’n periode zorgt ervoor dat er 

betere en meer structurele voorzieningen kunnen worden 
getroffen. Daar heeft de lokale samenleving ook iets aan. 
Voorbeelden daarvan zijn onderwijs, zorg en (vrijwilligers)
werk. Als een gemeente kiest voor opvang van minimaal 
300 personen voor ten minste 5 jaar, zorgt het COA voor 
een zelfstandige locatie met daarbij gespecialiseerde 
mensen voor veiligheid, toezicht en medische zorg. 
Jaarlijks zal er worden gemonitord hoe de opvang 
verloopt. Na acht jaar volgt er een grote evaluatie om te 
bezien wat er na de opvangperiode van tien jaar met de 
gebouwen zal gebeuren.
 
Voor vragen kunt u een mail sturen naar azc@barneveld.nl.  
Achtergrondinformatie staat ook op www.barneveld.nl/azc 

 www.barneveld.nl/azc
 azc@barneveld.nl.
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INFORMATIEBIJEENKOMST 21 APRIL 

Nationale Diabetes Challenge van start in 
Barneveld
Vrijdag 12 mei start de Nationale Diabetes Challenge 2023. Iedereen kan weer 
meedoen, ook als u geen diabetes heeft. Dus wilt u werken aan uw gezondheid? 
Wandel gezellig mee! Op 21 april is er een informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden. 

In 20 weken trainen we onder begeleiding van BeActive &Creative voor afstanden van 3, 
5, 10 of 15 kilometer. We houden rekening met ieders wandelniveau. Het is niet erg als u 
(nog) niet zo ver kunt lopen. 

Informatiebijeenkomst vrijdag 21 april:
•  Ontmoetingscentrum Bronveld, Barneveld
•  Vanaf 10.00 uur
•  Aanmelden voor de bijeenkomst kan via n.abbink@barneveld.nl of bel 06-15330754. 
Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst zijn, maar wilt u wel meewandelen? Geef u dan 
op via www.nationalediabeteschallenge/barneveld 

  www.nationalediabeteschallenge.nl/barneveld
 n.abbink@barneveld.nl
  06-15330754

Niet vergeten: zaterdag Duurzame Markt in 
Zwartebroek
Weet u al naar welke workshop u gaat tijdens de Duurzame Markt op zaterdag 15 april 
in dorpshuis De Belleman in Zwartbroek? Er zijn er drie en ze zijn gratis. Daarnaast 
vindt u hier ‘kramen’ met gratis advies over energie besparen, en informatie over 
biodiverse tuinen en klimaatadaptatie. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, zoals 
een kleurwedstrijd en een zwerftocht. 

Workshops
Duurzamer leven, minder kopen. Hoe doet u dat? Leer hierover tijdens de workshop 
'onstpullen'. In de workshop 'verduurzaam uw huis' vertellen inwoners uit Terbroek hoe u uw 
huis kunt verduurzamen. De workshop ‘duurzaam kopen’ gaat over waar u op moet letten als u 
écht duurzame spullen wilt kopen. Dit zijn de starttijden: 
•  Workshop ‘ontspullen’: 10.30 uur 
•  Workshop ‘duurzaam kopen’: 11.30 uur
•  Workshop ‘verduurzaam uw woning’: 13.00 en 14.30 uur  

Meer informatie 
De Duurzame Markt wordt georganiseerd door de gemeente, samen met inwoners van 
Zwartebroek en Terschuur. Iedereen is welkom op zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 16.00 uur 
in dorpshuis De Belleman, Eendrachtstraat 97, Zwartebroek. 
Alle informatie vindt u op duurzaam.barneveld.nl/duurzamemarkt.

  duurzaam.barneveld.nl/duurzamemarkt

College kiest Nijkerkerweg 132 als locatie 
asielzoekerscentrum Barneveld

Ook bij en en in is op 15 maart een stembureau ingericht.



Maaien van gazons en bermen 
Het is lente! Bloemen vrolijken de gazons en bermen op. De één is dol op een berm vol 
bloeiende bloemen en kruiden, een ander vindt het maar slordig. Hoe zit het met het 
maaien van gazons en bermen in de gemeente Barneveld? U leest het in dit artikel.

Maaien van gazons
Met gazons bedoelen we terreinen met kort 
gemaaid gras. De gazons laten we maaien 
door externe bedrijven. Er is dit jaar minder 
geld beschikbaar. Daarom worden gazons 
dit seizoen minder vaak gemaaid dan u 
gewend bent. Het gras is daardoor langer 
dan gebruikelijk en er kan maaisel blijven 
liggen. Rond paaltjes en bomen wordt dit 
jaar ook minder vaak gemaaid: rond paaltjes 
2 keer en rond bomen 1 keer. 

Maaien van bermen en grasland
Met bermen en grasland bedoelen we 
gebieden die 1 tot 4 keer per jaar worden 
gemaaid. Het grootste deel wordt gedaan 
door de eigen dienst van de gemeente. 
Het maaien binnen de bebouwde kom gaat 
anders dan buiten de bebouwde kom:

Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom worden sommige 
bermen en grasland maar 1 keer per jaar 

gemaaid. Ze staan vol met hoge grassen 
en kruiden. In deze bermen is soms een 
speciaal bloemenmengsel ingezaaid. Het 
perfecte leefgebied voor vogels, vlinders en 
andere insecten. 

Buiten de bebouwde 
Buiten de bebouwde kom zijn er twee 
maairondes:
•  1e ronde (mei t/m juli): Helemaal maaien 

van smalle bermen en van brede bermen 
ongeveer 2 meter langs de wegkant. De 
rest blijft staan voor de 2e ronde.

•  2e ronde (september): Helemaal maaien 
van alle bermen door middel van klepelen. 
Bij klepelen wordt het maaisel fijngemalen 
en de gemaaide begroeiing (vegetatie) blijft 
liggen. 

Bij het maaien van de gazons en bermen 
houden wij rekening met de verkeers-
veiligheid. We zorgen dat kruispunten en 
verkeershoeken overzichtelijk blijven. 

Agenda
Vergaderingen
• 13 april Commissie Grondgebied

Militaire oefening
•  17 t/m 21 april oefent de Luchtmobiele Brigade 

met militaire voertuigen in het gebied tussen 
Schaarsbergen, Apeldoorn, Ermelo en Harskamp. 

Collectes
• 16 t/m 22 april Nationaal Fonds Kinderhulp

Vacatures gemeente Barneveld

• Teamleider HRM
• HR Business partner
•  Woo - contactpersoon / functionaris digitale 

toegankelijkheid
• Jeugdconsulent / gespreksvoerder Jeugd
• Projectleider Aanpak middelengebruik
• Servicedesk medewerker ICT
• Accountmanager Sportaccomodaties
•  Stagiair team gespreksvoerder jeugd

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

Informatiebijeenkomst Veilig 
Bankieren
Wilt u meer weten over veilig bankieren en hoe u 
oplichting kunt voorkomen? Kom dan op donderdag-
middag 20 april 2023 naar de informatiebijeenkomst 
Veilig Bankieren in Bibliotheek Barneveld. Deelname is 
gratis.

De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 16.30 uur. U krijgt 
informatie over veilig internetbankieren, het herkennen 
van helpdeskfraude, babbeltrucs en digitale oplichting. 
Medewerkers van de Regiobank, politie, gemeente en 
bibliotheek vertellen tijdens de bijeenkomst wat zij voor u 
kunnen betekenen.
Aanmelden via: www.bibliotheekbarneveld.nl  
of bel 0342-403483. 

 Bibliotheekbarneveld.nl
  0342-403483

Nu ook statiegeld op blikjes

Sinds 1 april zit er 15 cent statiegeld op blikjes voor 
frisdrank, bier en energiedrank. U herkent deze blikjes 
aan het statiegeldlogo. Blikjes met dit logo kunt u 
inleveren bij statiegeld inleverpunten in dezelfde 
machine waar u lege flessen inlevert. Zorg dat het blikje 
leeg en niet plat gemaakt is. 

Blikjes zonder statiegeldlogo bij het PMD
Nog niet op alle drinkblikjes staat het statiegeldlogo. Dit 
komt omdat de winkels eerst de voorraad verkopen die 
ze al hebben. Blik waar geen drinken in zit, krijgt geen 
statiegeldlogo, zoals blikken met eten. Blikjes zonder 
statiegeldlogo doet u leeg bij het PMD. Van deze blikjes 
worden dan weer nieuwe producten gemaakt, zoals nieuwe 
blikjes.

Drinkblikjes worden veel als zwerfafval langs de weg of in de 
natuur gevonden. Met statiegeld op deze blikjes willen we 
voorkomen dat ze in de natuur terecht komen. 

#afvalscheidendoejezo

Let op! 
Nu ook €0,15 
statiegeld op 

blikjes.
Dus lever ze samen met je 

statiegeldflessen in.
Ook lege blikjes kun je tegenwoordig op steeds meer plekken 

inleveren. Zoals bij de supermarkt, sportvereniging en bioscoop. 
Hoe meer blikjes we inleveren, hoe meer blikjes gerecycled  

worden. En dat is dan weer goed voor het milieu!

StatiegeldNederland.nl
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
•  2023W0697 

Graaf van Lyndenlaan 42, 3771 JD Barneveld: het vervangen van kozijnen 
Datum indiening: 01-04-2023

•  2023W0713 
Nederwoudseweg 19 A, 3772 TD Barneveld: het plaatsen van tuinmeubilair 
Datum indiening: 04-04-2023

•  2023W0704 
Nijverheidsweg 61, 3771 ME Barneveld: het realiseren van een kantoor 
Datum indiening: 03-04-2023

•  2023W0701 
Papaverhof 9, 3772 GV Barneveld: het uitbreiden van de woning (erker) 
Datum indiening: 03-04-2023

•  2023W0714 
Helweg 32, 3794 MP De Glind: het uitbreiden naar 8 camperplaatsen 
Datum indiening: 04-04-2023

•  2023W0696 
Paalhoeveweg 13, 3775 KL Kootwijk: het legaliseren van het afwijkend bouwen ten opzichte 
van verleende omgevingsvergunning 2020W2738 
Datum indiening: 01-04-2023

•  2023W0722 
Kapweg 20 B, 3774 RD Kootwijkerbroek: het legaliseren van een bijgebouw 
Datum indiening: 05-04-2023

•  2023W0720 
De Ruijterlaan 11, 3781 TJ Voorthuizen: het plaatsen van een mantelzorgwoning 
Datum indiening: 04-04-2023

•  2023W0730 
Lange Zuiderweg 5, 3781 PJ Voorthuizen: het vergroten van de bestaande aanbouw aan de 
woning 
Datum indiening: 06-04-2023

•  2023W0698 
Oude Bijschoterweg hoek Verbindingsweg, 3781 LS Voorthuizen: het bouwen van een 
woning met bijgebouw 
Datum indiening: 03-04-2023

•  2023W0715 
Overhorsterweg 28, 3781 ND Voorthuizen: een interne verbouwing en vervangen kozijnen 
Datum indiening: 04-04-2023

•  2023W0735 
Prinsenhof kavel 4, 3781 N? Voorthuizen: het bouwen van een woning 
Datum indiening: 06-04-2023

•  2023W0694 
Wolsbergerweg 34, 3781 PE Voorthuizen: het bouwen van een loods, schuur en overkapping 
Datum indiening: 31-03-2023

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
•  2023W0204 

Gildeweg 22, 3771 NB Barneveld: het bouwen van een bedrijfspand 
Datum besluit: 05-04-2023

•  2022W2407 
J. van der Woerd-Mollstraat 15, 3771 WC Barneveld: het bouwen van een bijgebouw 
Datum besluit: 03-04-2023

•  2023W0448 
Koterweg 47, 3772 BB Barneveld: het verbouwen van de woning en bouwen van een 
bijgebouw 
Datum besluit: 05-04-2023

•  2023W0435 
Lentetuin 20, 3772 VT Barneveld: het verbouwen en uitbreiden van de woning 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2022W3068 
Stationsweg 117, 3771 VE Barneveld: het plaatsen van een sprinklervat en een leidingbrug 
Datum besluit: 05-04-2023

•  2023W0565 
Tollensstraat 2, 3771 ZK Barneveld: het uitbreiden van de woning door middel van een erker 
(voorzijde) 
Datum besluit: 05-04-2023

•  2023W0533 
Veemweg 23, 3771 MT Barneveld: een wijziging van het zonnelaadstation ten opzichte van 
verleende omgevingsvergunning 2022W1449 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2023W0183 
Smidstraat 1, 3886 AX Garderen: het verbouwen van winkelpand met bovenwoning 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2022W2238 
Essenerweg 80, 3774 CD Kootwijkerbroek: het verbouwen en uitbreiden van de 
bedrijfsruimte 
Datum besluit: 05-04-2023

•  2023W0096 
Vinkelaar 9, 3784 PX Terschuur: het plaatsen van zonnepanelen 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2023W0137 
Oude Appelseweg 1, 3781 MB Voorthuizen: het bouwen van een vrijstaande woning met 
bijgebouw en plaatsen tijdelijke woonunit 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2022W2600 
Roelenengweg 41, 3781 BA Voorthuizen: het plaatsen van reclameborden 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2023W0592 
Rubensstraat 71, 3781 VL Voorthuizen: het kappen van 1 dwergcipres 
Datum besluit: 06-04-2023

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
•  2023W0098 

Klaverweide 1 /Drostendijk 24, 3773 AW Barneveld vergunning brandveilig gebruik 
Einde terinzagelegging: 25-05-2023

•  2022W2369 
Hoevelakenseweg 150, 3784 WK Terschuur: het vervangen van de schuur 
Einde terinzagelegging: 25-05-2023

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
•  2023W0130 

De Voorpost 8 , 9 en 11, 3776 LL Stroe: het wijzigen van de eerder verleende vergunning met 
nummer 2021W3102 
Datum verlenging: 05-04-2023

•  2023W0320 
Hoevelakenseweg 106-01, 3784 WJ Terschuur: het verbouwen en uitbreiden van de woning 
Datum verlenging: 06-04-2023

•  2023W0253 
Leemweg 4, 3784 KD Terschuur: het plaatsen van zonnepanelen 
Datum verlenging: 05-04-2023

•  2023W0282 
Hoofdstraat 138, 3781 AK Voorthuizen: het renoveren van de woning 
Datum verlenging: 05-04-2023

Geaccepteerde meldingen
•  2023BL088 

Mettenbrincklaan 12, 3771 HX Barneveld: het tijdelijk lozen van bemalingswater 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2022M0424 
Essenerweg 80, 3774 CD Kootwijkerbroek: veranderen van een autobedrijf 
Datum besluit: 04-04-2023

•  2022M0382 
Kapweg 6, 3774 RD Kootwijkerbroek: veranderen van de activiteiten 
Datum besluit: 06-04-2023

•  2023M0053 
Veluweweg 188, 3774 BP Kootwijkerbroek: veranderen van de activiteiten 
Datum besluit: 03-04-2023

•  2023M0061 
Heetkamperweg 27, 3776 LW Stroe: veranderen van de activiteiten 
Datum besluit: 03-04-2023

•  2022M0463 
Ravensgoedseweg 1, 3785 XA Zwartebroek: veranderen van de activiteiten 
Datum besluit: 07-04-2023

Vergunningsvrij
•  2023W0538 

Bijenveld 6, 3773 ZK Barneveld: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 
Datum besluit: 05-04-2023

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling wijziging Muldersweg-Breihutterweg
Het college heeft op 24 maart 2023, nr. 2581, de wijziging Muldersweg-Breihutterweg 
vastgesteld. Dit plan voorziet in het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ op 
de percelen Muldersweg 4 en 6 en Breihutterweg 4 in Kootwijkerbroek. Het plan ligt van 14 
april tot en met 26 mei 2023 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (Raadhuisplein 2).  
U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben 
om het plan digitaal in te zien, dan kunt u het plan zonder afspraak bij de receptie van het 
gemeentehuis inzien.
Heeft u vragen over het plan, dan kunt u individueel een afspraak maken via onze website 
https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via 
telefoonnummer (0342) 495 335 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt 
uw vragen ook mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1710-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1710-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs 
niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Ook kan tijdens deze periode een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde 
Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de 

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.
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beroepstermijn. De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen 
voor het behandelen van uw beroepschrift en/of uw verzoek om voorlopige voorziening.

Vaststelling wijziging Garderbroekerweg XXVIII
Het college heeft op 11 april 2023 (nr. 2730) de wijziging Garderbroekerweg XXVIII vastgesteld. 
Dit plan voorziet in het realiseren van twee woningen op het perceel Garderbroekerweg 15 
in Voorthuizen in het kader van functieverandering. Het plan ligt van 14 april tot en met 26 
mei 2023 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (Raadhuisplein 2). U kunt het plan 
digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal 
in te zien, dan kunt u het plan zonder afspraak bij de receptie van het gemeentehuis inzien.
Heeft u vragen over het plan, dan kunt u individueel een afspraak maken via onze website 
https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via 
telefoonnummer (0342) 495 335 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt 
uw vragen ook mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1731-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1731-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs 
niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Ook kan tijdens deze periode een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde 
Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de 
beroepstermijn. De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen 
voor het behandelen van uw beroepschrift en/of uw verzoek om voorlopige voorziening.

Wet geluidhinder Garderbroekerweg 15
Het college van Barneveld deelt mee dat bij besluit van 11 april 2023 op grond van de Wet 
geluidhinder hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai zijn vastgesteld voor de 
bouw van twee woningen op het perceel Garderbroekerweg 15 in Voorthuizen. De stukken 
met betrekking tot de hogere waarden liggen van 14 april tot en met 26 mei 2023 ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via 
onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan 
kunt u het plan zonder afspraak bij de receptie van het gemeentehuis inzien.
Heeft u vragen over het plan, dan kunt u individueel een afspraak maken via onze website 
https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via 
telefoonnummer (0342) 495 335 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt 
uw vragen ook mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen 
beroep worden ingesteld, behoudens door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht. In het beroepschrift 
moet u gemotiveerd aangeven waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen 
brengen en waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw beroepschrift moet binnen de 
genoemde termijn zijn ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. De Raad van State stuurt u 
bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en 
eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

©2023 gemeente BarneveldColofon
Vragen, tips of opmerkingen?  

Mail ons via info@barneveld.nl 
of bel naar 14 0342

Direct op de hoogte zijn van al het gemeente nieuws?  
Volg gemeente Barneveld via social media!
 GemeenteBarneveld
 gemeente_barneveld
 @barneveldinfo

Wegwerkzaamheden
Voorthuizen
Korte wegafsluiting, Hoofdstraat, 18 april. Ter hoogte van het Bunckmanplein is 
de Hoofdstraat circa 10 minuten afgesloten voor verkeer. De afsluiting is gepland in 
het tijdsblok tussen 19:00 - 20:00 uur. Omleiding via Koninginnelaan - Molenweg en 
omgekeerd. Er wordt een ereboog geplaatst.

Barneveld
Omleiding Nairacstraat, tot en met 27 april. Deel tussen Prins Bernhardstraat 
en de Emmastraat afgesloten. Omleiding via Kampstraat, daar geldt tijdelijk geen 
éénrichtingsverkeer. Reden afsluiting: opnieuw bestraten. 
 
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden:

 barneveld.nl/wegwerkzaamheden
  14 0342

woningisolatie, 
energiezuinig wonen, 
(hybride) warmtepompen, 
zonnepanelen, subsidies 
en fi nanciering

Informatie over

Neem contact op met het Energieloket 
van de gemeente Barneveld

088 - 5254110
vragen@regionaalenergieloket.nl
duurzaam.barneveld.nl/energieloket
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