
OMGEVINGSVISIE
Barneveld

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN BARNEVELD!   
Hoe ziet Barneveld eruit over 20 jaar? Blijft Barneveld dorps 
of krijgt het stedelijke trekken? En hoe is dan de balans 
tussen woningbouw, landbouw, energietransitie, natuur en 
bedrijvigheid? De gemeente hoort graag uw mening over de 
toekomst van Barneveld en nodigt u uit om samen met andere 
Barnevelders hierover in gesprek te gaan.   

De gemeente werkt sinds 2020 aan een Omgevingsvisie Barneveld 2040. 
Daarin komen de ambities en opgaven voor de leefomgeving op de lange 
termijn. We maken deze visie samen met bewoners, ondernemers en 
organisaties. Eind 2021 waren de eerste gesprekken. Daar kwamen 2 
mogelijke toekomstscenario’s naar voren: dorps of meer stedelijk.   

Het Barnevelds Toekomstspel 
In februari en maart kunnen 
Barnevelders zich opnieuw uitspreken 
over de toekomst van hun gemeente. 
We gaan dan met elkaar in gesprek 
over de 2 scenario’s. Dit doen 
we met een spel: Het Barnevelds 
Toekomstspel, Groeten uit 2040. Het 

Barnevelds Toekomstspel is leuk, 
maar vooral ook een hulpmiddel om 

met elkaar de koers te bepalen voor de 
toekomst van Barneveld.



KOM NAAR EEN GESPREKSAVOND OF DOE ONLINE MEE!    
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Barneveld? Dat horen wij 
graag. Kom daarom naar één van de gespreksavonden. Of neem online 
deel. Bij alle bijeenkomsten (online en op locatie) staat de toekomst van 
de gehele gemeente Barneveld, dus inclusief alle dorpen, centraal. 

 WANNEER    WAAR 
Donderdag 2 februari  De Eng, Voorthuizen 
Dinsdag 7 februari  De Wardborg, Garderen 
Donderdag 9 februari De Essenburcht, Kootwijkerbroek 
Dinsdag 14 februari ONS, de Glind 
Donderdag 16 februari Gemeentehuis, Barneveld 
Woensdag 22 februari De Belleman, Zwartebroek 
Donderdag 23 februari  De Hofstee, Stroe 
Dinsdag 7 maart   Gemeentehuis, Barneveld

ONLINE VIA ZOOM  TIJD 
Donderdag 9 maart Elk gesprek - op locatie en online -   
Dinsdag 14 maart  start om 19:30 uur en eindigt    
Donderdag 16 maart  om 21.30 uur. 

Kom samen!
Neem uw buurman of buurvrouw en andere belangstellenden gerust mee! 

Hoe meer mensen meedoen, 
hoe breder gedragen straks de omgevingsvisie zal zijn.

MELD JE AAN VIA 
WWW.BARNEVELD.NL/OMGEVINGSVISIE2040

WAT DOET DE GEMEENTE MET UW INBRENG?
Uw mening, wensen en ideeën worden meegewogen bij de verdere 
uitwerking van de omgevingsvisie. De uitdaging is om tot een zorgvuldige 
afweging van belangen te komen. Van het gehele participatieproces wordt 
een verslag gemaakt en de gemeente informeert de deelnemers van de 
participatie hoe de inbreng uiteindelijk is verwerkt. 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Barneveld2040@barneveld.nl


