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Tijdens mijn studie op de politieacademie liep ik een paar
weken stage bij het San Francisco Police Department. Dat gaf
mij een indrukwekkende kijk op het politiewerk in Amerika.
Ook kreeg ik een harde confrontatie met de gevolgen van
sociale ongelijkheid. Het raakte me. Op elke hoek van de
straat was een Starbucks. En naast elke deur van de Starbucks
zat een bedelaar. Soms gaf ik ze wat, maar geregeld ook niet.
Want wat voor zin had het eigenlijk? Het voelde zinloos.
Jezus vertelt een verhaal over een man die wordt beroofd
en mishandeld. De man blijft gewond achter op straat. Hij
wordt niet geholpen door een wetgeleerde en ook niet door
een priester. Zij lopen hem voorbij. Wel wordt hij geholpen
door een Samaritaan, een vreemdeling, een vijand. Deze
Samaritaan doet wat recht is. Hij neemt de man mee en
verzorgt zijn wonden. En daar stopt hij niet: hij betaalt een
herbergier om hem te verzorgen tot hij genezen is.
Recht doen betekent in de Bijbel vaak: een stap verder gaan.
Niet alleen geld geven aan een bedelaar, maar hem ook helpen
zijn leven weer op orde te krijgen. Niet alleen drugscriminelen
aanpakken, maar ook jongeren begeleiden naar een leven
zonder verslavingen. Niet alleen opkomen voor de belangen
van de huidige generatie maar ook voor die van de volgende.
Heeft recht doen zin? Ja, zelfs een klein gebaar kan verschil
maken. Een maaltijd voor een dakloze, een praatje met een
eenzame buurtgenoot of een cadeautje voor het kind wiens
ouders geen geld hebben, zodat hij naar het verjaardagsfeestje
van zijn vriendje durft. Het maakt allemaal echt verschil!
Recht doen we bovendien samen. Om recht te doen is de
hele samenleving nodig. Om recht te doen zijn kerken,
vrijwilligersorganisaties en de overheid nodig. Er is veel krom
in onze wereld. Alleen samen en in afhankelijkheid van God
kunnen wij wat krom is weer rechtbuigen.

Doe jij met ons mee? Help jij onrecht te bestrijden én de
oorzaak ervan aan te pakken? Help jij om recht te doen aan
een schone toekomst voor onze kinderen? Aan een gemeente
waarin jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in een
natuurrijke omgeving? Help jij om samen recht te doen?
Hoe gaan we de komende vier jaar recht doen in Barneveld?
Samen. Samen bouwen we aan gemeenschappen
•
waarin iedereen meetelt. We zetten ons actief in voor
het bestrijden van armoede, voor een gemeente waar
ouderen waardig oud kunnen worden en waar jongeren
de hulp krijgen die ze nodig hebben. En waarbij
we samen kunnen blijven wonen, meer starters- en
seniorenwoningen dus.
Recht. We zetten ons in voor het recht op een woning,
•
voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine
portemonnee. We zetten ons in voor het recht op
onderwijs, het liefst met een school in de buurt. En we
zetten voor het recht om je veilig te voelen. Bijvoorbeeld
door het bestrijden van oplichting via internet of
telefoon, drugscriminaliteit en meer jongerenwerk.
Ook willen we examenkandidaten een reanimatiecursus
geven en zo bijdragen aan acute hulp bij hartfalen.
Doen. We bouwen aan groene wijken en dorpen. We
•
bouwen aan het Barneveld van de toekomst. Daarom
willen wij dat de nieuwe ja-ja sticker wordt gebruikt,
waarmee we per jaar meer dan 600 bomen sparen.
Ook blijven we ons inzetten voor meer groen door
natuurinclusieve wijken en een wandelrondje rondom
alle dorpen. Om de schepping leefbaar te houden willen
we huizen laten isoleren en met onze inwoners duurzame
energie gaan opwekken.
Er is dus werk te doen. En dat werk mogen we samen doen in
afhankelijkheid van God.
Doe je met ons mee?
Henk Wiesenekker
Lijsttrekker ChristenUnie Barneveld
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We zetten ons in voor een prettige
omgeving om in op te groeien.

Inleiding
Samen recht doen in Barneveld

De ChristenUnie vindt, naast vele andere zaken, voor de
komende vier jaar de volgende onderwerpen belangrijk:
•

‘Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid
als een altijd voortvloeiende beek’.
(Amos 5:24)
De profeet Amos riep het volk Israël lang geleden namens
God op om het recht en de gerechtigheid te laten stromen
als water. Met hun mond deden de Israëlieten allemaal goede
dingen. Maar hun daden waren er niet naar. Het was slechts
schone schijn. Ze offerden wel aan God, maar hun naaste
zagen ze niet staan. Aan dat onoprechte heeft God een
hekel. Geen woorden, maar daden. Amos roept ze dan ook
op om voortaan recht te doen. Dat betekent: Opkomen voor
de zwakke en de arme, opkomen voor de natuur en goede
dingen doen voor de hele samenleving.
De ChristenUnie wil graag op deze manier politiek bedrijven.
Niet met mooie woorden. Maar door integer en trouw te
zijn. Door betrokken en sociaal te zijn. Door als een altijd
voortvloeiende beek (denk aan de Barneveldse beek) steeds
maar weer recht en gerechtigheid te brengen in onze
gemeente. Dit lukt niet altijd. Wij zijn ook maar gewone
mensen die fouten maken. Maar het is ons gebed dat God
ons de kracht geeft om zo politiek te bedrijven. Door samen
recht te doen.

Samen
Nederland scoort hoog op internationale ranglijsten over
welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en zelfs geluk. Van de
gemeente Barneveld kan hetzelfde gezegd worden. In de vele
dorpen die samen onze gemeente vormen gebeuren mooie
en waardevolle dingen. Er is hier veel gemeenschapszin. Deze
is essentieel voor onze leefbaarheid. Veel mensen helpen
elkaar via vrijwilligerswerk. Buren, vrienden, echtgenoten en
familie bieden mantelzorg als dat nodig is. Binnen de familie,
de kerk en de buurt werken mensen samen en helpen zij
elkaar meer dan op andere plekken in ons land. Er wordt veel
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vrijwilligerswerk gedaan. Dat is waardevol, bijvoorbeeld voor
mensen die ouder en minder zelfredzaam worden.
De ChristenUnie wil het samen-leven met deze deugden in
onze mooie gemeente met al haar dorpen graag behouden,
versterken en er in investeren.

Recht
Tegelijk moeten we helaas constateren dat er gevoelens
van onbehagen zijn. Veel mensen klagen over gebrek aan
aandacht en voelen zich daardoor eenzaam. Men ervaart
gevoelens van onrecht door woning schaarste, onzekere
werkomstandigheden, hoge prijzen en zelfs armoede.
Bovendien voelt men angst en onzekerheid over veiligheid en
ontwikkelingen rond klimaat en de energievoorziening.
De ChristenUnie vindt dat iedereen moet kunnen meedoen.
Voorwaarden daarvoor zijn aandacht geven en elkaar recht
in de ogen kijken. Oogcontact veronderstelt interesse in
andermans situatie en de beleving daarvan. Korte lijnen tussen
overheid en burgers, al dan niet via verenigingen, kerken of
wijkplatforms zijn daarvoor belangrijk. Het gemeentebestuur
kan niet alle inwoners hun zin geven, maar wel het gevoel
dat zij meetellen. Dat ze zijn gehoord en begrepen. Dat is
wezenlijk voor het rechtsgevoel, het is zelfs het hart van de
democratie. Het is van belang dat er over en weer vertrouwen
is tussen gemeentebestuur en de burger. De ChristenUnie
werkt graag mee aan een sociaal, betrokken en betrouwbaar
gemeentebestuur.

Doen
Het is gemakkelijk om het bij mooie woorden te laten en
papier is altijd erg geduldig. Uiteindelijk worden goed
samenleven en eerlijkheid beoordeeld aan wat er concreet in
Barneveld gebeurt.

Welzijn en onderlinge hulp
Investeren in gemeenschapszin betekent dat iedereen
de kans krijgt mee te doen en uit werk een inkomen
te verkrijgen. Daarvoor moet bedrijvigheid voldoende
ruimte hebben. Mensen met een bijstandsuitkering
worden geholpen werk te vinden. Ook inwoners met
een relatief laag inkomen moeten kunnen meedoen.
Kinderen en jongeren uit deze gezinnen moeten lid
kunnen worden van een sport- of muziekvereniging.
Regelmatig organiseert de gemeente overleg met
organisaties om mensen met schulden er bovenop te
helpen.

onderwijzende ook een sociale functie hebben.
De ChristenUnie is een partij die oog heeft voor de
generaties. Vandaar dat we ons naast de aandacht voor
jongeren en gezinnen ons ook sterk maken voor goede
zorg voor de ouderen.
•

Investeren in de toekomst begint bij de jeugd en onze
jongeren. Concreet betekent dit dat jongeren de kans
moeten hebben te blijven wonen in het dorp waar
ze opgegroeid zijn. Er zijn veel jongeren die het dorp
verlaten vanwege een opleiding of vanwege de hoge
huizenprijs. Het blijkt dan lastig te zijn om weer terug
te komen. We moeten ze hierbij helpen, door in onze
dorpen genoeg huizen te bouwen die passen bij hun
portemonnee. Er moeten snel sociale huurhuizen en
goedkopere koopwoningen bij gebouwd worden.

We willen een maatschappij waarin niet je prestaties
bepalen wie je bent en al helemaal geen maatschappij
waarin mensen stress ervaren of zelfs burn-out raken
door prestatiedruk. We denken met name aan gezinnen,
want daarin groeit een nieuwe generatie op. Sociale
verbanden zijn de basis daarvan. Organisaties voor
gezinsondersteuning en maatschappelijk werk, om bijv.
echtscheiding te voorkomen, moeten laagdrempelig
toegankelijk zijn.
•
In onze samenleving is rust een schaars goed. Daarom is
het belangrijk dat één dag in de week niet in het teken
staat van werk, maar van rust, bezinning en ontspanning
met mogelijkheden voor kerkgang, ontmoeting met
vrienden en familie en genieten in de natuur. Juist voor
winkeliers is het belangrijk dat ze een dag in de week
hun winkel dicht kunnen doen om op adem te komen.
We zetten ons in voor een prettige omgeving om in op te
groeien, door bijvoorbeeld voor voldoende speelplekken
te zorgen waar kinderen en hun ouders elkaar ontmoeten
en mensen in de wijk elkaar leren kennen. In elke wijk en
dorp moeten er daarom ook scholen zijn, die naast een

Wonen

Duurzaamheid en energie
Onze aarde moet leefbaar blijven voor mens en dier. Als
we willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen
genieten van schone lucht, zullen we moeten overstappen
op niet-fossiele brandstoffen. Willen we dat ons
nageslacht genoeg grondstoffen heeft voor de producten
die we gebruiken, dan moeten we zorgen dat materialen
kunnen worden hergebruikt. Natuurlijk kunnen we dit
in Barneveld niet alleen regelen. Maar we kunnen wel
een eigen bijdrage leveren aan een frisse, gezonde en
mooie leefomgeving. De hoge fijnstofconcentraties die
op sommige plaatsen gemeten worden, moeten dan ook
aangepakt worden.

we willen dat Barneveld een gemeente
blijft waar mensen het normaal vinden
naar elkaar om te zien.

Barneveld
#kandidatenlijst 2022

•

Veiligheid
Tenslotte streven we ernaar dat Barneveld een fysiek
veilige omgeving is. Zo zetten we ons al geruime tijd in
voor veilige fietsroutes. Dit helpt om ervoor te zorgen
dat kinderen die ’s ochtends naar school fietsen en
ouders die naar het werk fietsen ’s avonds weer veilig aan
tafel zitten. Onze blijvende inzet voor een structurele
uitrukdependance voor de brandweer in Barneveld is
gericht op nog betere hulpverlening. Je veilig weten op
straat is van wezenlijk belang.

Ambitie
We zijn gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van Barneveld. Omdat we willen dat Barneveld
een gemeente blijft waar mensen het normaal vinden naar
elkaar om te zien. Waar we zorg dragen voor onze ouderen
en zieken, waar mensen een sociaal netwerk kunnen
opbouwen, waar niet jagen en jachten de boventoon voert,
maar het samen-leven. We willen onze kinderen een veilige
leefomgeving kunnen bieden in een gebroken wereld en we
stappen zetten om de wereld voor de toekomst leefbaar te
houden. Deze doelen zijn hoog gegrepen, maar Barneveld is
een mooie gemeente en wat ons betreft, mag de gemeente
Barneveld bijzonder zijn en blijven.

de gezichten van

1. Henk Wiesenekker (32)
#Teamchef politie
#Barneveld

6. Laurens Wijmenga (41)
#Medewerker wetenschappelijk
instituut ChristenUnie
#Barneveld

2. Wouter de Kool (50)
#Strategisch adviseur
#Barneveld

7.

3. Dianne de Kwant (26)
#Receptioniste
#Voorthuizen

8. Joël Verstoep (31)
#Omgevingsmanager
waterschap
#Barneveld

4. Jaap van den Top (61)
#Agrariër
#Kootwijkerbroek

9. Lianne Kleijer (40)
#Onderzoeker en docent
sociaal domein hogeschool
#Garderen

5. Henry Buitenhuis (63)
#Adviseur onderwijs
#Barneveld

10. Matty van Leijenhorst (31)
#Projectleider GroeneKerken
én energieambassadeur
#Barneveld

Rufo Petri (52)
#Communicatiemanager
zorggroep
#Barneveld

Samen recht doen!
Zó proberen wij de komende jaren, biddend om Gods zegen,
van waarde te zijn voor Barneveld. Lees verderop in het
verkiezingsprogramma hoe we daarvoor willen zorgen en
stem op 16 maart op de ChristenUnie.

Geef geloof een stem

Pagina

1. Betrouwbare overheid
“De overheid is er u ten goede” en “Een goede overheid dient
het hele volk” zijn oude en bekende uitspraken, waarmee iedereen het wel eens is. De ChristenUnie gelooft dat de overheid een geschenk van God is. Zonder betrouwbare overheid
wordt het leven heel zwaar. In het land heeft haar betrouwbaarheid de afgelopen jaren helaas een flinke knauw gekregen en dat straalt ook uit naar gemeenten. Het vertrouwen
is afgenomen en dat is ernstig, want veel mensen - vooral
kwetsbare - zijn voor een groot deel afhankelijk van besluiten
van de gemeentelijke overheid. Ziet de gemeente hen en krijgen zij de ondersteuning die zij nodig hebben?
Ook anderen zijn van haar afhankelijk. Is er genoeg werkgelegenheid? Zijn er voldoende passende woningen? Wordt er
aan iedereen zoveel mogelijk recht gedaan?
De gemeente moet er op een betrouwbare manier voor de
mensen zijn. Dat is nodig om hun de zekerheid te geven
dat hun rechten gerespecteerd worden en hun belangen en
waarden worden meegewogen in de besluitvorming. Maar
de overheid moet ook betrouwbaar zijn als het gaat om het
beheer van de financiële middelen en de bescherming van de
privacy. In dit hoofdstuk vindt u uitgewerkt hoe de ChristenUnie daarmee wil omgaan. We vragen uw vertrouwen, maar
beseffen dat er alleen vertrouwen kan zijn als de overheid
betrouwbaar is.

1.1 Financiën
Waar staat de ChristenUnie voor?
Besturen kost geld. Geld krijgt de gemeente van het rijk en
door belastingen. Hiermee moet zorgvuldig worden omgegaan. De ChristenUnie vindt dat er niet meer geld uitgegeven
mag worden dan dat er binnenkomt. Als de inkomsten afnemen, horen daar ook minder uitgaven bij. Bij bezuinigingen
moeten de kwetsbaren in onze samenleving ontzien worden.
Bovendien mag door bezuinigingen de veiligheid van de inwoners geen gevaar lopen. De ChristenUnie kijkt kritisch naar
uitgaven en de financiële situatie van de gemeente. Daarbij
dragen we zorg voor het terugdringen van de schulden.
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Met de onroerendezaakbelasting (OZB) wil de ChristenUnie
voorzichtig omgaan. Deze moet niet als sluitpost van de begroting fungeren. In beginsel willen we deze niet verhogen,
met uitzondering van een inflatiecorrectie. Er kunnen zich
echter tijden voordoen dat verhoging noodzakelijk is, maar
deze zou in voorspoediger omstandigheden weer verlaagd
moeten worden.

Concreet:
•
•
•

•

Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn;
We brengen de schulden terug naar normale
proporties;
We geven in principe geen geld uit aan zaken die de
verantwoordelijkheid zijn van andere partijen, maar
beseffen wel dat er voor woningbouw veel geld
nodig is;
De OZB stijgt gemiddeld door de jaren heen niet
harder dan de inflatie.

1.2 Privacy
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Voor een goede uitvoering van alle wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het gebruik ervan is nodig om snel
de juiste diensten te kunnen leveren. Voor het vertrouwen in
de overheid is het van het grootste belang dat zorgvuldig met
deze gegevens wordt omgegaan. Onze inwoners hebben daar
recht op. Het recht op bescherming van persoonsgegevens is
zelfs een grondrecht. Daarom moeten inwoners goed geïnformeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt.

In ons werk willen we transparant en benaderbaar
zijn. Daarom leggen wij actief uit welke keuzes we
maken en ook waarom.

•
•

het gebied van privacy;
De gemeente stelt heldere privacy statements op;
Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke
motivatie om zorgvuldig om te gaan met
persoonsgegevens moet de basis vormen voor het
voldoen aan privacywetgeving.

1.3 De ChristenUnie Barneveld
ChristenUnie-bestuurders zijn kundig en gedreven en staan
met een open en positieve houding in de maatschappij. Zij
stellen zich graag dienstbaar naar de samenleving op vanuit
een innerlijke gedrevenheid en roeping. Vol vertrouwen in
mogelijkheden en bewust van de wereld waarin we leven. In
ons werk willen we transparant en benaderbaar zijn. Daarom
leggen wij actief uit welke keuzes we maken en ook waarom.
We gaan vaak op bezoek bij organisaties, verenigingen en
inwoners om goed op de hoogte te zijn van wat er in onze
gemeente speelt. Op onze website en de sociale media geven
we niet alleen onze standpunten, maar ook uitleg over onze
afwegingen. Mensen die met ons willen spreken, kunnen ons
bereiken via de mail en telefoon, maar net zo lief komen we
bij u langs. Ook bent u welkom voor een gesprek tijdens onze
reguliere vergaderingen die ongeveer twee maal per maand
plaatsvinden.
Op deze manier hebben wij een sterke en waardevolle verbinding met onze omgeving en zijn wij op de hoogte van wat
er speelt in de maatschappij. En dat is meer dan wat er in de
krant te lezen is. Leed, verdriet en boosheid spelen zich vaak
in stilte af en daaraan willen wij een luisterend oor bieden.
Maar ook blijdschap en goede ideeën blijven vaak onuitgesproken. Wij zijn op zoek naar uw verhaal, uw ideeën en uw
kijk op de zaak.

Niet voor niets is de ChristenUnie lokaal verbonden en staan
er uit alle dorpen inwoners op onze kieslijst. Zo zoeken en
werken we aan het goede en hebben we een ideaal waarnaar
we streven: Samen recht doen!
Vanuit onze op de Bijbel gebaseerde christelijke levensovertuiging laten we ons leiden door de volgende overwegingen:

Taak van de overheid
•
•

•

•

Elke medewerker van de gemeente die
gevoelige persoonsgegevens verwerkt heeft een
privacytraining gevolgd;
Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten
zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op

De ChristenUnie luistert, is sociaal betrokken en wil zorgvuldig werken. Als er keuzes moeten worden gemaakt, wegen
we alle belangen goed af. Daarvoor leggen ChristenUnieraadsleden elk voorstel langs de meetlat van verantwoorde
besluitvorming. En daarop mogen we aangesproken worden!

Dienstbaar zijn aan de samenleving;
Geen
verantwoordelijkheden
overnemen,
maar
doorverwijzen naar de juiste instanties en zo min mogelijk
mengen in zaken van individuen of verenigingen;
Indien nodig bij andere overheden en instanties opkomen
voor onze inwoners

Behoorlijk bestuur
•

Concreet:
•

9

Een betrouwbare overheid motiveert haar besluiten goed,
handelt zorgvuldig en correct, houdt zich aan afspraken
en zorgt dat de burger weet waar hij aan toe is.

Reacties omgeving in beeld
•

Betrekken van reacties door meelevende inwoners,
kiezers en andere partijen en betrokkenen bij het
beoordelen van voorstellen.
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2. Omzien naar elkaar
Rechtvaardig
•
•
•

Aandacht geven aan alle betrokkenen, hen horen en
bevragen;
Nagaan wie er welke gevolgen van voorstellen ervaren;
Overwegen welke partijen of groepen hun stem niet
kunnen laten horen.

Consistentie
•
•

We gaan na of we consistent zijn;
We laten ons leiden door ons verkiezingsprogramma.

Ruimte voor diversiteit
•

We toetsen voortdurend of een voorstel ruimte geeft aan
mensen om hun geloof of levensbeschouwing een plek te
geven in hun leven, het onderwijs en hun werk.

Begroting
•
•

Kosten van voorstellen moeten in verhouding staan met
opbrengsten ervan;
Uitgaven moeten passen bij het doel van een voorstel.

Voor de ChristenUnie is het wezenlijk dat we in de samenleving niet als losse individuen langs elkaar heen leven, maar dat
we samenleven. De grotere samenleving bestaat uit kleinere
netwerken, zoals gezinnen, families, scholen, kerken, (sport)
verenigingen en de buurt. De ChristenUnie hecht een grote
waarde aan al deze netwerken, want daarin wordt er omgezien naar elkaar. Er zijn echter ook mensen die niet of nauwelijks een netwerk hebben. De ChristenUnie wil dat er naar hen
wordt omgekeken. Daarom vinden we het van belang dat de
diverse ondersteuningsorganisaties versterkt worden.

2.1 Volksgezondheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
De Nederlandse samenleving is gebaat bij stabiele gezinnen,
huwelijken en relaties, waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat is een belangrijke basis voor de rest van hun leven.
Met veel kinderen in de gemeente Barneveld gaat het gelukkig goed. Vanuit de gemeente is daarbij geen extra hulp of
ondersteuning nodig. Een kleinere groep heeft deze ondersteuning echter wel nodig. De ChristenUnie wil dat er voldoende instrumenten zijn zodat jongeren die in de problemen zijn geraakt geholpen kunnen worden.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Jeugdigen
Gezondheid is van invloed op welzijn, levensgeluk en de
mate waarin iemand kan meedoen in de maatschappij. Een
gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid
van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Wij willen dat jongeren gezond op kunnen groeien. De gemeente is
verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale)
gezondheidsdienst (GGD) en daarmee voor het uitvoeren van
taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.
Hiernaast zet de ChristenUnie zich in om de luchtkwaliteit te
verbeteren. De fijnstofconcentraties in onze omgeving zijn
op sommige plekken aan de hoge kant. Dat moet verbeterd
worden.

Concreet:
•
•

•
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2.2 Jeugd en Gezin

De gemeente stimuleert een gezonde levensstijl;
De gemeente levert samen met de GGD
maatwerk als het gaat om het verbeteren van
de gezondheidssituatie van de inwoners in de
verschillende delen en dorpen van de gemeente;
De gemeente zet zich in om de luchtkwaliteit
te verbeteren. We vinden het van belang dat er
onderzoek komt naar de gevolgen van hout stook.

De gemeente Barneveld is een gemeente met een jonge bevolking. De ChristenUnie vindt dat daar extra rekening mee
moet worden gehouden. Voor jongeren moet het prettig zijn
om in een van de dorpen van de gemeente op te groeien.
Dat betekent: voldoende speelruimte, trapveldjes en natuur
om te spelen. De gemeente moet daar in de plannen die ontwikkeld worden goed op letten. Ook is het belangrijk dat er
voor de jeugd activiteiten zijn. Goede sportvoorzieningen en
plekken om elkaar te ontmoeten horen daar zeker bij. De gemeente moet organisatoren blijven stimuleren om voor deze
jonge doelgroep activiteiten te ontplooien met bijvoorbeeld
een springkussenfestijn of een kinderdorp van hutten. Organisaties als de Oranjeverenigingen in de diverse dorpen, Stichting Terbroek, Be Active, Optisport, Athletes in action en de
vakantiebijbelweken zijn op dit gebied positieve voorbeelden
en willen wij ondersteunen.

Jeugdhulp
Als er jeugdhulp of ondersteuning nodig is, moet dat goed
en snel geregeld worden. De gemeente werkt hierbij nauw
samen met de plaatselijke instanties, zoals het centrum voor
Jeugd en Gezin en ELAN. De ChristenUnie vindt het belangrijk
dat hierbij goede afstemming plaatsvindt. Bureaucratie moet
worden voorkomen. Niemand vindt het leuk om van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Sommige doelgroepen
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Het getuigt van naastenliefde als mensen elkaar helpen en
voor elkaar zorgen. Daarnaast zorgt de gemeente voor
passende ondersteuning waar dat nodig is.

hebben het extra zwaar. Speciale aandacht moet uitgaan naar
jonge (alleenstaande) moeders en vaders. Extra inzet hierbij
kan gevonden worden door het versterken van eigen netwerken en initiatieven waarbij ouders andere ouders ondersteunen. Sprekende voorbeelden zijn Home Start, Present in de
buurt en de Family Factory.

Pleeggezinnen en gezinshuizen
Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Het is dan
belangrijk dat zij opgevangen worden in een omgeving die
zoveel mogelijk lijkt op die van een gezin, waar veiligheid en
aandacht vanzelfsprekend zijn. Pleeggezinnen en gezinshuizen vervullen daarbij een belangrijke rol. De gemeente dient
daarom te stimuleren dat er nieuwe gezinnen bij komen die
pleegzorg willen bieden. In De Glind worden veel kinderen
opgevangen in pleeggezinnen en gezinshuizen. Er is veel deskundigheid aanwezig bij de organisaties die daar actief zijn.
De ChristenUnie vindt het van groot belang dat dit behouden
blijft. Zo kunnen we met elkaar het leven van kinderen die in
de problemen zijn geraakt er weer bovenop helpen. Langdurige opvang moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Kindermishandeling
Kindermishandeling is een groot probleem en komt helaas
veel voor in Nederland. Het komt ook voor in de gemeente
Barneveld. Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente
Barneveld actief met dit thema bezig is. Kinderen hebben
immers het recht om veilig op te groeien. Ouders, scholen,
kinderopvang, sportverenigingen, kerken, en alle maatschappelijke organisaties moeten zich bewust zijn van hun rol hierin. Het gaat dan om het signaleren, melden en weten wat
te doen bij vermoedens van kindermishandeling. De lopende
campagne, zoals bijvoorbeeld Niet Pluis, moet daarom worden doorgezet.

Versterken van relaties
Het aantal echtscheidingen en vechtscheidingen neemt helaas
nog steeds toe. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning bij relatieproblemen is daarom nodig. Er moet daarom voldoende
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aanbod van hulp laagdrempelig aanwezig zijn wanneer dat
nodig is. Dat kan bijvoorbeeld via het consultatiebureau, CJG
en ook ELAN kan hierbij een rol spelen. Kinderen opvoeden is
ontzettend belangrijk, maar ook een uitdaging. Er is een heel
dorp voor nodig om een kind goed op te voeden, is een Afrikaanse uitdrukking die waar is. De ChristenUnie zou graag
zien dat jonge ouders die dat willen, daarbij ondersteund
worden in het opvoeden van hun kinderen.

Concreet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gezin staat centraal;
Inzetten op het versterken van relaties;
Maatwerk bij Jeugdhulp;
We ondersteunen pleeggezinnen en gezinshuizen;
Langdurige pleegzorg dient voorkomen te worden;
We ondersteunen ouders in het opvoeden van
kinderen;
Continueren van de aanpak van kindermishandeling;
Stimuleren van organisatoren om ook voor de jonge
jeugd voldoende activiteiten te organiseren.

2.3 Hulp en Ondersteuning
Waar staat de ChristenUnie voor?
Het is belangrijk dat de inwoners van de gemeente Barneveld zoveel mogelijk de kans krijgen mee te doen en zich te
ontplooien. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop.
Omzien naar elkaar en, als het nodig is, hulp en ondersteuning op maat en met een menselijk gezicht. Daarbij mogen
we ons gelukkig prijzen met de onderlinge zorgzaamheid die
er in Barneveld is. Er zijn veel vrijwilligers actief, in familiekring, de buurt of in talloze organisaties. Ook de kerken en
andere religieuze genootschappen nemen wat dit betreft een
belangrijke plek in. Zij hebben een fijnmazig netwerk in de
gemeente Barneveld waarin er naar elkaar wordt omgezien.
Het is van groot belang dat we dat als gemeente blijven bevorderen en ondersteunen. Het contact met de kerken vindt
o.a. plaats via het pastoresoverleg. Een mooi platform waarbij

alle kerken worden uitgenodigd en elkaar en de gemeente kunnen ontmoeten.

Regelvrij budget
Als er hulp en ondersteuning nodig is, werkt de gemeente met zogenaamde keukentafelgesprekken.
De ChristenUnie vindt dat een goede zaak, omdat
daarbij alles aan bod kan komen en oplossingsgericht en op
maat wordt gewerkt. Die menselijke en praktische manier van
werken moet worden doorgezet en uitgebreid. De ChristenUnie is voorstander van een proef met een zogenaamd regelvrij budget. Dit is een budget om te doen wat nodig is als de
regels tekortschieten. Hier is behoefte aan als mensen klem
zitten tussen verschillende regelingen.
Wanneer het tot hulp komt via een voorziening van de gemeente mag het niet zo zijn dat de eigen bijdrage voor financiële problemen zorgt of zelfs tot zorgmijding leidt. De
ChristenUnie wil dat daar goed op wordt gelet.

Vrijwilligers
De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk
dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers blijven onze VIPS!
Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en
zeker niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen.
Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan
en het ondersteunen van vluchtelingen.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
persoon uit hun omgeving. Dit kan een echtgenoot, ouder of
kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Dit
zijn dus eigenlijk onze ultieme vrijwilligers! Mantelzorg kan
erg intensief zijn, zeker als het gecombineerd moet worden
met een baan of de zorg voor een gezin. De ChristenUnie
vindt daarom dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden
dat mantelzorgers overbelast raken. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers
te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg

waardoor de mantelzorger even op adem kan komen. Tevens
drukken we hiermee als gemeenschap onze waardering uit
voor het werk dat mantelzorgers doen.

Iedereen telt mee en doet mee
In 2016 is het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen
met een beperking, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, vastgesteld. Eén van de zaken die daarin is geregeld,
is dat gebouwen, voorzieningen en de openbare ruimten
goed toegankelijk zijn voor álle inwoners. De gemeente Barneveld heeft hier al een aantal jaren zorg voor, maar dit heeft
blijvend aandacht nodig omdat de samenleving zich voortdurend ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid
bij evenementen en festiviteiten. Voor mensen met een beperking kan dit nog verder verbeterd worden. Het is zinvol
om de Gehandicaptenraad hierbij te betrekken. Ook vindt de
ChristenUnie het belangrijk dat kinderen met een beperking
kunnen sporten.

Jongerenraad en Adviesraad Sociaal Domein
In de gemeente Barneveld mogen we ons gelukkig prijzen
met een actieve Jongerenraad en Adviesraad Sociaal Domein.
De ChristenUnie vindt dat beide raden goed en tijdig moeten
worden betrokken bij ontwikkelingen en vanuit de gemeente
moeten worden ondersteund waar dat nodig is.

Langer zelfstandig wonen
Het beleid van de laatste jaren is er steeds meer op gericht
dat mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen.
De reden hiervoor is dat er steeds meer ouderen bij komen.
Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen
met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente
Barneveld daarin, samen met woningeigenaren en woning-
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corporaties, een verantwoordelijkheid heeft. Woningeigenaren moeten daarom informatie kunnen krijgen over het levensloopbestendig maken van hun woning. De blijverslening
is een mooi middel om het ook financieel mogelijk te maken.
Daarnaast zijn er speciale doelgroepen die woningen nodig
hebben. Te denken valt aan mensen die gebruik maken van
Beschermd Wonen. Het is goed dat dit midden in de samenleving een plaats heeft en dat hiervoor voldoende woningen
beschikbaar zijn. Niet alleen woningen, maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen
tot ontmoeting en activiteiten. Meer ouderen in de wijken
noemen we ook wel inclusief wonen. Dat betekent dat er in
de wijken en de dorpen steeds meer kleine woon/zorglocaties
gebouwd moeten worden.

kan leveren. Voorlichting op scholen en bij feesten moet gericht zijn op preventie. Goed dat dit in het gezondheidsbeleid
van de gemeente al aandacht heeft gekregen in het IJslandse
model. Hierbij worden scholen, kerken, verenigingen en andere die rondom jongeren staan betrokken bij de begeleiding
van jongeren naar de volwassenheid. De ChristenUnie ondersteunt dit van harte.

Eenzaamheid

In de opvang van dak- en thuislozen neemt de gemeente Ede
een belangrijke plaats in, omdat zij door het rijk is aangewezen als centrumgemeente in de regio. Met Ede moet goed
worden afgestemd dat er voldoende opvangplekken zijn
voor mensen uit deze doelgroep. Niemand in de gemeente
Barneveld hoeft op straat te slapen. Daarom moeten er meer
goedkope en tijdelijke woningen bij komen om thuislozen
een plek te geven.

Langer zelfstandig wonen kan wel leiden tot eenzaamheid.
De ChristenUnie vindt dat we er samen verantwoordelijk voor
zijn dat eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen wordt. De
gemeente heeft daarin een ondersteunende rol. In overleg
met de wijk, diaconieën of verenigingen moet worden nagegaan hoe voorzieningen met een sociale functie zoals dorpshuizen daarin een rol kunnen hebben. Ook via het sport- en
beweegbeleid van de gemeente kan hierop worden ingespeeld. Het is goed dat ouderen van boven de 75 nu al bezoek
kunnen krijgen van de ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Barneveld. Informatie over deze onderwerpen moet makkelijk beschikbaar zijn, o.a. via de website van de gemeente.

Verslavingszorg
Mensen zijn te waardevol om aan lager wal te raken door verslavingen aan alcohol, roken, drugs en/of gokken. De ChristenUnie ziet dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid
een belangrijke plek krijgt. Dat moet zo blijven. Niet alleen
gericht op alcohol en softdrugs, maar ook op gameverslaving,
het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie
van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik
van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Het is belangrijk dat
de gemeente alert is op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zoals het gebruik van lachgas en alle schade die dat op
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Opvangvoorzieningen
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor mensen
die geen dak boven hun hoofd hebben. Daar kunnen allerlei
redenen voor zijn. Opvang voor deze mensen heeft als doel te
voorzien in basisbehoeften, en vervolgens te begeleiden naar
noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

krijgen blijvend ondersteunt. Organisaties die een actieve rol
spelen in het bevorderen van welzijn moeten relatief laagdrempelig gebruik kunnen maken van (semi) maatschappelijke gebouwen zoals de dorpshuizen.

•

Decentraal werken gemeente

•

Het is van belang dat de gemeente steeds klantvriendelijker te werk gaat. De nieuwe website is een stap in de goede
richting. Nog mooier is het om ook gebruik te maken van de
mogelijkheid om decentraal te werken. Dat betekent dat de
gemeente in de verschillende dorpen op locatie gaat werken
en tijdens het werk herkenbaar en aanspreekbaar is voor inwoners (bijv. in een verzorgingstehuis of een dorpshuis). De
ChristenUnie wil dit graag als pilot inzetten om te kijken of
de gemeente zo laagdrempeliger kan worden.

•

•
•

samenwerking tussen formele en informele zorg. De
gemeente heeft dus blijvende aandacht voor de zorg
door vrijwilligers en mantelzorgers;
Verslavingszorg in combinatie met preventie en
voorlichting;
De gemeente start een pilot met decentraal werken
in bijv. verzorgingshuizen of dorpshuizen;
Toegankelijke winkelcentra voor gehandicapten en
invaliden;
Dorpshuizen zijn van belang om de gemeenschapszin
te bevorderen. De gemeente moet deze blijven
faciliteren en onderhouden;
Laagdrempelig gebruik van dorpshuizen voor
organisaties die zich inzetten voor welzijn;
Meer tijdelijke woningen voor thuislozen.

Concreet:
•
•
•

Elkaar ontmoeten

•

Gemeenschapszin is belangrijk. Voor mensen is het hebben
en onderhouden van sociale contacten wezenlijk. Gelukkig
stimuleert de gemeente dit op verschillende manieren. Als
fractie zijn we blij met de nieuwe dorpshuizen, de Eng in
Voorthuizen en de Wardborg in Garderen. In de wijk Oldenbarneveld staat het buurthuis Bronveld op de nominatie om
vernieuwd of vervangen te worden. De ChristenUnie is er een
groot voorstander van dat het buurthuis voor de wijk behouden blijft.

•

Want dit soort plekken helpen om je als mens onderdeel te
voelen van een samenleving. Hier kunnen bijeenkomsten
georganiseerd worden over uiteenlopende onderwerpen en
wordt er gewerkt aan het samenleven. De ChristenUnie wil
dat de gemeente initiatieven om meer gemeenschapszin te

•
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•
•

•

Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen;
De gemeente gaat een proef doen met een
“regelvrij budget”;
Voldoende woningen voor speciale doelgroepen;
dat betekent een forse toename van het aantal
seniorenwoningen en sociale huurwoningen;
De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod
in mantelzorgondersteuning, waaronder
een respijtvoorziening. Dit is zorg aan een
zorgbehoevende, met als doel om de mantelzorger
te ontlasten;
De gemeente ontwikkelt actief beleid om
eenzaamheid (o.a. bij ouderen) tegen te gaan.
Welzijn Barneveld moet hier een prominente rol in
krijgen;
De jongerenraad en de adviesraad sociaal domein
moeten ondersteund blijven worden;
Wij willen in Stroe een woonzorgcentrum. We
onderzoeken of daar in andere kernen ook behoefte
aan is;
De gemeente heeft samen met Stichting Welzijn
Barneveld nadrukkelijk aandacht voor een goede

2.4 Zorg voor vluchtelingen
Waar staat de ChristenUnie voor?
De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben
verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. Wereldwijd
zijn de vluchtelingen- stromen steeds groter geworden en wij
zullen dat ook in Barneveld meer gaan merken. Als ChristenUnie hebben wij naastenliefde hoog in het vaandel. Vandaar
dat we open staan voor de opvang van asielzoekers. Voor de
integratie en de acceptatie is het van belang dat ze snel een
plek vinden in de Barneveldse samenleving. Dat begint met
de taal leren, maar dat gaat sneller en beter als nieuwkomers
actief deelnemen aan de maatschappij.
De ChristenUnie pleit voor gespreide, kleinschalige opvang
van statushouders. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. We willen problemen bij deze groep vóór zijn en stimuleren daarom het
volgen van een opleiding.
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De ChristenUnie vindt het van groot
belang dat scholen en andere organisaties
samenwerken rondom jeugd.

Het rijk geeft aan hoeveel vluchtelingen de gemeente Barneveld moet opnemen. De gemeente moet bewaken dat dit
niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. De gemeente
Barneveld zal daarom moeten zorgen voor de bouw van meer
sociale huurwoningen.
Nieuwkomers met een verblijfsvergunning moeten zo snel
mogelijk kunnen deelnemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Dat helpt bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd
worden, zoals ConnectUs en Athletes in Action, verdienen
aanmoediging en ondersteuning.
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak,
zolang ze in Nederland verblijven. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. De ChristenUnie wil
dat onze gemeente altijd een minimale opvang biedt bestaande uit bed, bad en brood, ook wanneer de landelijke
regeling hiervoor is stopgezet. Geestelijke en pastorale zorg
voor deze groep mensen is van groot belang en moet gestimuleerd worden.

Concreet:
•

•
•

•
•
•

De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor
het huisvesten van statushouders verspreid over de
wijken en is bereid tot noodopvang;
Het leren van de Nederlandse taal is de sleutel tot
succes;
Activiteiten vanuit de samenleving die taal en
participatie van nieuwkomers bevorderen, worden
omarmd;
De gemeente steunt maatjesprojecten van Welzijn
Barneveld voor statushouders;
De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt
hen uit statushouders in dienst te nemen;
De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad, brood
en (geestelijke) begeleiding voor uitgeprocedeerde
asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn
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2.5 Onderwijs
Concreet:
Waar staat de ChristenUnie voor?
Het geven van goed onderwijs is geen directe verantwoordelijkheid van de gemeente, deze ligt primair bij ouders en
schoolbesturen. Toch zijn er vanuit het onderwijs een aantal
raakvlakken met zaken waar de gemeente wel verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt daarbij is dat elk kind bijzonder
en uniek is en het recht heeft zich te ontwikkelen. Voor kinderen die zowel op school als via de gemeente ondersteuning
krijgen, moet er een goede afstemming zijn, het moet elkaar
ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat de contacten tussen schoolbesturen en de gemeente goed verlopen. Ook is er
samenwerking via de medewerkers van Be Active. Zij vervullen een actieve rol tussen scholen en sportverenigingen.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met
lezen en/of schrijven. In Nederland komt laaggeletterdheid
vrij veel voor. Ook in de gemeente Barneveld hebben we hier
mee te maken. De ChristenUnie vindt het daarom een goede
zaak dat de gemeente in overleg met onderwijs, bibliotheken
en wijkteams aan de aanpak van laaggeletterdheid werkt. De
Voorleesexpress, waarbij een vrijwilliger in een gezin komt om
voor te lezen, is hiervan een mooi voorbeeld. Taalachterstand
kan vroeg ondervangen worden in de voorschoolse opvang.

Maatschappelijke stage
Wij zijn blij met de maatschappelijke stage voor leerlingen in
onze gemeente. Zo kunnen zij kennismaken met vrijwilligerswerk en de beroepspraktijk. De maatschappelijke stage bevordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De kosten van de stages worden gedragen door de gemeente
en de scholen. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt. Gestimuleerd moet worden dat bedrijven hier ook ruimte voor bieden.
Daarbij komen alle groepen 8 van de basisscholen een keer

•
per jaar op bezoek in de raadszaal om zo een indruk te krijgen
van de lokale politiek.

•
•

Beroepsonderwijs
Onze gemeente telt meerdere MBO opleidingen gehuisvest
op de Meerwaarde en het Groenhorstcollege.
Technisch vakmanschap en afstemming met de arbeidsmarkt is
belangrijk. Goed contact met de Barneveldse Industriële Kring
(BIK) en de Jonge Ondernemers Sociëteit (JOS) helpt hierbij.
Op de vmbo-school “De Meerwaarde” bijvoorbeeld, worden
banden met het bedrijfsleven versterkt. Voor zowel leerlingen
als bedrijven is dit belangrijk. De gemeente kan hierin een
verbindende rol spelen. Verder is het een goede ontwikkeling
dat het Groenhorstcollege mag starten met hbo-onderwijs en
dat de samenwerking met de Wageningen Universiteit wordt
geïntensiveerd.

•

Huisvesting

•

Het is van groot belang om het integraal huisvestingsplan
(IHP) voor alle scholen van onze gemeente up-to-date te houden. Scholen groeien en krimpen. Flexibel bouwen is hierbij
het motto. Bij nieuwere scholen is het mogelijk om 1 of 2 extra lokalen te realiseren die eenvoudig om te bouwen zijn tot
een woning als dat nodig zou zijn. Zo creëren we een flexibele
schil in de nieuwbouwwijken. Bij onderwijshuisvesting moet
verder aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de
speelruimte in en rondom scholen, de duurzaamheid van gebouwen en de functie van het schoolgebouw en het schoolplein in de wijk. We willen zoveel mogelijk iedere wijk of dorp
van een eigen school voorzien. Kleine scholen in de kleinere
dorpen willen we als het maar even kan behouden.

Openbaar onderwijs
Mocht er voldoende draagvlak zijn voor een openbare middelbare school in Barneveld en dit niet buitenproportioneel
geld kost, staat de ChristenUnie daarvoor open.

•

•

•

Samenwerking tussen scholen en andere organisaties
rondom jeugd is en blijft van groot belang;
De gemeente stimuleert de goede samenwerking
van beroepsonderwijs en bedrijfsleven;
De gemeente werkt in samenwerking met de scholen
door aan het verminderen van laaggeletterdheid;
Kleine scholen in kleine dorpen moeten blijven
bestaan;
De huisvesting van scholen moet overeenkomstig de
eisen van de tijd zijn en een meerwaarde hebben
voor de wijk;
Nieuwe scholen krijgen een flexibele schil in de vorm
van extra lokalen die eenvoudig om te bouwen zijn
tot woning;
De ChristenUnie vindt dat de norm voor lokalen
kritisch bekeken moet worden en ziet kansen om
scholen ruimer te bouwen in nieuwbouwwijken
waarbij ruimtes redelijk eenvoudig te herbestemmen
zijn tot bijvoorbeeld woonstudio’s;
Een openbare middelbare school moet mogelijk zijn.
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3. Economie, Werk en Inkomen
Barnevelders staan tot ver buiten onze gemeentegrenzen
bekend om hun ondernemersgeest en arbeidsethos. Wij zijn
aanpakkers. Wij nemen graag initiatief. Wij gaan niet bij de
pakken neerzitten als het tegenzit. Het is niet voor niets dat
Kootwijkerbroek de meeste inschrijvingen bij de Kamer van
Koophandel per adres heeft. Het is niet voor niets dat, als er
bedrijventerreinen beschikbaar komen, de kavels als warme
broodjes over de toonbank gaan. Het is niet voor niets dat
onze winkelcentra aantrekkelijk zijn, weinig leegstand kennen en door veel mensen van buiten onze gemeente bezocht
worden. De ChristenUnie is trots op onze ondernemers. Trots
op onze landbouwers. Trots op onze sterke toeristische sector.
Trots op onze hardwerkende inwoners. Maar we hebben ook
oog voor inwoners die niet zelf voor inkomen kunnen zorgen.
Wij willen dat elke inwoner meetelt en kan meedoen, ook in
financieel opzicht.

3.1 Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed inkomen is essentieel voor mensen om een leven
op te kunnen bouwen zonder schulden. Daarom moet de gemeente kaders scheppen waarbinnen bedrijven ruimte krijgen om te kunnen functioneren.

We staan positief kritisch ten opzichte de ontwikkeling van een
railterminal bij Harselaar die er voor kan zorgen dat maximaal
500 trailers niet meer over de snelweg, maar over het spoor vervoerd worden. Dit volgens een nieuw concept dat ontwikkeld
is bij Calais. Door dit type railterminal willen we voorkomen
dat Barneveld een stallingsplaats voor zeecontainers wordt.
Wij willen geen grootschalige containers bij de Harselaar. Wij
staan voor een elektrische railterminal gericht op het vervoeren
van opleggers, waarbij de zondagsrust niet wordt verstoord en
er een extra op- en afrit komt op de A1. Hiermee stimuleren
we de lokale economie, het vestigingsklimaat van bedrijven in
onze gemeente en leveren we een bijdrage aan het verminderen van stikstof op regionaal en nationaal niveau.

Gelukkig kunnen veel bedrijven in de gemeente Barneveld
goed uit de voeten en heeft het naast enkele winkelcentra
in de dorpen, een vitaal, middelgroot winkelcentrum met
een regionale functie in het dorp Barneveld. Toch is er de komende jaren nog veel werk aan de winkel. Voor een goed
draaiende economie is het belangrijk dat onze bedrijven goed
bereikbaar zijn. De aansluiting van de A1 en de A30, ook wel
knooppunt het Ei genoemd, is één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Dit moet worden aangepakt. De lobby
van ons college en van Regio Foodvalley richting Den Haag
werpt gelukkig zijn vruchten af, maar moet worden voortgezet.
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Industrie
Het platteland van ons mooie buitengebied is het waard gekoesterd te worden. Door functieveranderingen vinden er
verschuivingen plaats van agrarische naar industriële activiteiten. Het karakter van ons buitengebied kan daardoor worden aangetast. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk
dat er, op beperkte schaal, industrieterreinen kunnen komen
bij de kleine dorpen. In Voorthuizen wordt hieraan gewerkt,
maar ook in Kootwijkerbroek en Stroe is hier behoefte aan.
Op deze manier centreren we industrie en bedrijven op enkele locaties en blijft de schoonheid van het buitengebied
behouden.

Zelfstandigen
De ChristenUnie ziet graag dat het bedrijf AgruniekRijnvallei
verhuist naar een bedrijventerrein, zodat op de mooie locatie
van dit bedrijf veel woningen gebouwd kunnen worden vlakbij station Barneveld Centrum.
Behalve dat de gemeente zich moet inzetten voor onze bedrijven, mag van het bedrijfsleven inzet voor de samenleving verwacht worden. Bijvoorbeeld doordat ondernemers een werkplek bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De
gemeente dient hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.

Foodvalley
Bedrijven

De ChristenUnie is trots op onze ondernemers.
Trots op onze boeren. Trots op onze sterke
toeristische sector en trots op onze
hardwerkende inwoners.

Barneveld is onderdeel van de Foodvalley. Dit is een netwerkorganisatie tussen bedrijven, overheid en instellingen om een
topregio voor landbouwproducten te zijn en te blijven. Voor
een deel wordt economisch beleid binnen de Foodvalley afgestemd. De ChristenUnie vindt deze samenwerking in het
belang van de gemeente Barneveld. Bijvoorbeeld in de lobby
voor verbetering van knooppunt A1-A30 en de verbreding
van het viaduct op de Dronkelaarseweg over de A30. Ook kan
de samenwerking tussen de gemeenten, bedrijven en het onderwijsveld helpen om opleidingen beter te laten aansluiten
op de vraag die er leeft bij bedrijven. De samenwerking kan
helpen om de innovatie in de voedsel gerelateerde industrie
aan te jagen en om onze bedrijvigheid internationaal beter te
laten concurreren.
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In onze gemeente zijn veel ZZP’ers. Deze mensen zijn financieel relatief kwetsbaar en moeten daarom soms ondersteund
worden. De ChristenUnie steunt het ingezette beleid om
ZZP‘ers die in financiële problemen komen, met advies te ondersteunen. Ook steunt de ChristenUnie het beleid dat aan
ZZP‘ers in nood een krediet kan worden verstrekt als helder
is dat hun bedrijf levensvatbaar is en dit krediet nodig is om
tijdelijke financiële problemen te overbruggen.

in de gemeente Barneveld mensen tot rust kunnen komen, in
kerkdiensten, door vriendschappen en familiebanden te onderhouden of door zich terug te trekken in de stilte. Daarom
zijn we zuinig op de rustdag. Eén dag waarop je kunt ontspannen en uitrusten van het werk is een grote zegen. Het
lijkt ons goed dat het college probeert in Foodvalley-verband
afspraken te maken over de winkelsluiting op zondag.

Concreet:
•

Winkels
Onze gemeente heeft twee vitale winkelcentra, in Barneveld
en Voorthuizen. De leegstand is minimaal. Dat geldt ook voor
de kleinere winkelcentra in de andere dorpen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit zo blijft. Daarom zijn wij tegen een extra warenmarkt op zaterdag in het centrum van
Barneveld. Dit zou ten koste gaan van de inkomsten van onze
Barneveldse winkeliers. In het dorp Barneveld moet er wel
ruimte komen voor winkels in de wijken. Dit voorkomt veel
verkeer in het dorp.

•

•

•

Rust
De ChristenUnie wil graag de lokale economie stimuleren.
Maar bij een gezonde economie hoort ook rust. De behoefte
aan rust is een gegeven dat God in de schepping gelegd heeft.
Op veel plekken moeten winkeliers zeven dagen per week de
winkel open doen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat

Bedrijventerreinen in Stroe en Voorthuizen gaan
er komen; we willen onderzoeken of er in andere
dorpen ook behoefte is aan bedrijventerreinen.
Goede integrale promotie van onze gemeente via
city marketing, waarin alle sterke punten van onze
gemeente worden meegenomen;
Barneveld moet online veel meer zichtbaar zijn
buiten de gemeente, waardoor meer mensen van
buiten de gemeente onze winkelcentra bezoeken,
gaan genieten van onze natuur en hun dag afsluiten
in de horeca;
Aantrekkelijke inrichting van onze winkelcentra
door meer groen, levendige winkelstraten, en goede
(bewaakte) fietsparkeerplaatsen;
Voorthuizen wil een gastvrij dorp zijn. Met
een verkeersluw centrum moet het centrum
aantrekkelijker worden. Dit betekent dat er
tussen De Daltons en Sushi Garden één loop moet
komen en dat er nabij het centrum voldoende
parkeergelegenheid moet komen. Juist om onnodige
verkeerstromen en opstoppingen te voorkomen;
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•

•

•

•

•

•

Al langere tijd leeft de wens om het centrum van
Voorthuizen en Barneveld groener te maken. Ook
hier moet opnieuw een poging voor gewaagd
worden wanneer er minder verkeer door het
centrum heen rijdt;
Comfortabel parkeren door voldoende gratis
parkeerplaatsen verder buiten het centrum
van Barneveld en achteraf betaald parkeren op
parkeerplaatsen in het centrum;
Goede en soepele samenwerking binnen
FoodValley gericht op concrete initiatieven rond
voedselproductie, transport en de ICT-sector;
Voldoende ruimte voor nieuwe ondernemers.
Betaalbare bedrijfs- en kantoorruimte in
bedrijvenverzamelgebouwen. Voorbeelden waar dit
ingezet moet worden, zijn Stroe en Terschuur;
Via het ondernemersloket biedt de gemeente hulp
aan startende ondernemers bij het opzetten van hun
bedrijf, bijvoorbeeld door een ervaren ondernemer
als coach in te zetten.
Goede verhouding tussen werken en rusten; geen
24-uurs economie; de winkels zijn dicht op zondag,
zodat het winkelpersoneel en toeleveringsbedrijven
tot rust kunnen komen.

3.2 Werk en Inkomen
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar
talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Onze
gemeente en onze regio heeft ten opzichte van de landelijke cijfers een lage werkloosheid. Dit komt door de goede
arbeidsethos en de ondernemerszin in onze dorpen. Iets om
trots op te zijn en om te koesteren! De ChristenUnie ziet dit
ook als een zegen van God.

Werkloosheid
Helaas telt Barneveld momenteel toch nog ongeveer 700
werklozen en is het voor hen moeilijk om aan een baan te
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komen. Er zijn daarnaast te veel mensen die ondanks een
baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. We leven
in een van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand
in Barneveld aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan
met de sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van
randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief
kunnen werken.

Aan het werk
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met
het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook mensen
met beperkingen moeten de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten, of dat nu betaald of via vrijwilligerswerk is.
De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven op dit vlak. Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals
werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen, moet worden aangepakt. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen,
moeten juist worden gestimuleerd.

Concreet:
•

•

•

•
•
•

•

•

•
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat
mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Met
de Participatiewet is de rol van de Sociale Werkvoorziening
veranderd. Dit vraagt een zorgvuldig proces waarbij de expertise op dat gebied niet verloren mag gaan. Tegelijk is de
gemeente verplicht beschut werk te bieden aan mensen met
een arbeidsbeperking. De ChristenUnie is voor een coöperatieve samenwerking tussen de Sociale Werkvoorziening en
werkgevers. Voor nieuwkomers is het in het kader van een
goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen.
Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of (taal-)stages
te lopen.

•

De gemeente neemt, in samenwerking met
bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende
participatiebanen voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt;
De gemeente zoekt in samenwerking met het
bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende
beschutte werkplekken;
Als de gemeente helpt, is het belangrijk dat zoveel
mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en
talenten van mensen;
Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar
succesvolle (re-)integratie-trajecten
(leerwerktrajecten) bieden, worden beloond;
Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen
en eventueel een taak op zich nemen, krijgen
sportverenigingen een rol bij (re-)integratie;
De gemeente moet stoppen met de focus op alleen
het verdienvermogen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt;
De gemeente zet zich extra in om mensen met
psychische klachten aan het (vrijwilligers-) werk te
krijgen;
In Barneveld komt er maximale ruimte voor
alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld
door het instellen van regelluwe zones en door
het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of
onderneming te starten met behoud van uitkering;
Aanleg van glasvezel in de dorpen Voorthuizen,
Terschuur, Zwartebroek en De Glind en op een aantal
‘blinde vlekken’ in de gemeente. Dit is o.a. nodig
voor ondernemers.

meentelijke belastingen zijn kwijtgescholden. Dat is veel. Zeker als we bedenken dat er nog meer huishoudens zijn die
hier net boven zitten. Armoede heeft desastreuze gevolgen
voor allen die ermee te maken hebben. Deze leidt vaak tot
sociale problemen, slechtere schoolprestaties en stress. Omdat
voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal
worden ingezet op preventie en vroegtijdige signalering. Een
vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat, moet zoveel mogelijk worden
doorbroken. Omdat veel inwoners een drempel ervaren bij
het vragen van hulp aan de gemeente, verdient het aanbeveling preventieve activiteiten te leggen bij organisaties die met
elkaar samenwerken in de ValleiDialoog en een verbinding
leggen tussen alle betrokkenen. Woningcorporaties signaleren bijvoorbeeld al snel of er armoede is in een huishouden.
Verder kunnen de wijkplatformen en -agenten fungeren als
oren en ogen in de wijken en armoedeverschijnselen op die
manier vroegtijdig signaleren.
De ChristenUnie wil daarnaast de circulaire economie stimuleren, zodat het mogelijk is om tweedehands aan goede spullen
te komen voor een schappelijke prijs. Dit levert een bijdrage
aan armoedebestrijding en is duurzaam.

Concreet:
•
•

•

•

Armoede en preventie
In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende
ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. In de
gemeente Barneveld zijn 700 huishoudens waarvan de ge-
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•

De gemeente zet in op vroegtijdige signalering van
armoede in de wijken;
De gemeente zet zich in om schuldenproblematiek
te voorkomen. Ontstaan schulden toch, dan moet
schuldhulpverlening maximaal benut worden;
Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting
over geld en budgetbeheer aangeboden worden op
ontmoetingsplekken in de wijken;
De gemeente zorgt ervoor dat minimaal jaarlijks
actief bekend wordt gemaakt welke minimaregelingen beschikbaar zijn in onze gemeente;
De gemeente spreekt met woningcorporaties en
energieleveranciers af dat betalingsachterstanden
tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met)
afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat
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•

•

•
•

•

•

eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen
met kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar
het eigen gedrag als schuldeiser;
Voor mensen met een laag inkomen wordt een
collectieve zorgverzekering aangeboden, met een
aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden,
zoals een meeverzekerd eigen risico;
O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd
alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en
deze te melden bij het (sociaal) wijkteam;
Een compensatieregeling voor chronisch zieken en
mensen met een beperking;
Bij regelingen voor minima moet de gemeente
rekening houden met de groep die qua inkomen net
boven de bijstandsnorm zit;
Eén schuldenaar, één regisseur. Door persoonlijk
contact worden de problemen vaak sneller en
doelgerichter opgelost;
Stimuleren van circulaire economie.

Concreet:
•
•
•
•

•

•

•

Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij
de schuldhulpverlening terecht kunnen;
Bij het oplossen van schuldproblemen werkt de
gemeente actief samen met partners als de
Voedselbank, het maatschappelijk werk of
diaconieën (diaconaal netwerk);
De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken
met deze partners om de hulp te stroomlijnen en
biedt daarin ondersteuning aan;
Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan
een gezamenlijke oplossing met de Woningstichting.
De Woningstichting mag zich niet als eerste
schuldeiser opstellen;
Gezinnen met kinderen die te maken hebben
met (dreigende) dakloosheid door opgestapelde
schulden, komen in aanmerking voor urgentie. In
sommige gevallen moet het mogelijk zijn schulden af
te lossen door maatschappelijke inzet;
Er moet een lokaal actieplan ‘schuldaanpak’ komen.

Samenwerking landbouw en natuur
Een deel van de boeren zal doorgaan met productie-landbouw en een ander deel zal kiezen voor meer natuur-inclusieve landbouw. Vooral voor deze laatste groep is het belangrijk om samen te werken met natuurorganisaties. Dit vraagt
van beide partijen aanpassingsvermogen. Maar landbouw en
natuur versterken elkaar vooral als we denken aan de biodiversiteit. Daarom vindt de ChristenUnie het omzetten van
boerenland in natuur onnodig. Met meer samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties is het mogelijk dat land beschikbaar blijft voor de agrarische bedrijven.

Verdeling van ruimte
De komende jaren zal er een run ontstaan op grond in het
buitengebied voor wonen, bedrijvigheid, natuur, recreatie,
energie en landbouw. De ChristenUnie vindt de
landbouw de basisgebruiker van het buitengebied en de landbouw zal zoveel mogelijk grond in gebruik moeten houden.
Door het zoeken van combinatie van gebruik is het mogelijk
om meerdere doelen te realiseren.

Gezinsbedrijven
Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor
schuldeisers en de samenleving de gevolgen van schulden zich
in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.
Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als
een schuldhulptraject start, moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te
benutten moet het gebruikelijk zijn om bij de eerste melding
ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische
zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij
het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken
niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het waardevolle werk
dat zij doen.
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3.3 Landbouw
Er komen veel problemen op de agrarische sector af. Uitstoot
van stikstof en fijnstof, grondwaterkwaliteit, teruggang van
de biodiversiteit. De sector is al jaren bezig om deze problemen op te lossen en het gaat de goede kant op. De oplossing voor deze problemen ligt, als het aan de ChristenUnie
ligt ,niet in het opkopen van bedrijven, maar in innovatie op
allerlei gebied. Binnen Regio Foodvalley wordt daar hard aan
gewerkt en dit is de kracht van deze regio. De Regiodeal is
hier een goed voorbeeld van.
De landbouw sector is voor de economie, voedsel- en energievoorziening, maar ook voor de cultuur en het beheer van
de natuur van groot belang. Zij verdient ons respect en onze
steun. De gemeente moet zich actief, coöperatief en faciliterend opstellen als het gaat om de noodzakelijke veranderingen binnen de agrarische sector.
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De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het gezinsbedrijf. Dat is de kracht van de agrarische sector. Het gaat hier
globaal genomen om bedrijven waar twee gezinnen van kunnen leven. Zij moeten via het bestemmingsplan de mogelijkheid hebben om hun bedrijf te ontwikkelen. Megabedrijven
en agroparken zijn industriële complexen en passen daarom
niet in het Barneveldse landschap.

groene energie. Dit geldt vooral voor zonne-energie op de
daken, aardwarmte en het verwerken van mest. Zonne-energie op daken gaat voor zonneakkers.

Omgevingswet
In de komende periode zal de Omgevingswet in werking treden. Zij beoogt een vergaande vereenvoudiging van de vele
regels die nu gelden voor het beheer van de leefomgeving
en heeft betrekking op water, lucht, bodem, natuur, wegen,
gebouwen en cultureel erfgoed. Het zwaartepunt bij het uitvoeren van deze wet ligt bij de gemeenten met de bedoeling
plaatselijk zoveel mogelijk maatwerk te leveren.
De ChristenUnie is van mening dat bij veranderingen moet
worden uitgegaan van de huidige situatie en veranderingen
geleidelijk moeten worden doorgevoerd. Hierbij staan de belangen en de inbreng van burgers en boeren voorop.

Functieverandering
Boer en Burger
Boeren laten steeds meer aan de burger zien wat er op hun
bedrijf gebeurt. Dat gebeurt door open dagen, boerderijwinkels, boerencampings, toerisme, social media en bezoek van
schoolklassen. Dit stimuleert de betrokkenheid van de burgers
bij de boerderij en de verkoop van streekproducten. Vallei
Boert Bewust is hier een goed voorbeeld van.

Energieproducent
De boerenbedrijven zijn de ideale plek voor opwekking van

Doordat veel boeren stoppen met hun bedrijf komen er veel
stallen leeg waar niets mee gebeurt waardoor een rommelig landschap ontstaat. Barneveld is goed bezig om deze lege
stallen een andere bestemming te geven of te slopen door
toepassing van het functieveranderingsbeleid. Kleinschalige
bedrijvigheid past prima in het buitengebied, maar grote bedrijven moeten naar het industrieterrein. Het wordt steeds
belangrijker om te zien of de infrastructuur geschikt is voor
andere bedrijvigheid. Hierdoor blijft het buitengebied vitaal
en aantrekkelijk.
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4. Sport, Recreatie, Toerisme en Cultuur
Waar staat de ChristenUnie voor?
Foodvalley
Foodvalley is een belangrijke regio voor de landbouw en Barneveld zal zich ook actief inzetten om deze regio te promoten. Industrie, onderwijs en dienstverlenende bedrijven zetten zich in voor vernieuwing, promotie en innovatie, maar de
primaire boerenbedrijven blijven achter omdat deze vernieuwingen in eerste instantie alleen geld kosten en niets opbrengen. Het is de kunst om deze boerenbedrijven bij Foodvalley
te betrekken met activiteiten waar zij ook direct belang van
hebben.

Concreet:
•
•
•
•
•

•
•

Behoud van het gezinsbedrijf;
Stimuleren dat boer en burger in contact met elkaar
komen;
Voedsel en leefomgeving moeten veilig zijn;
Energieopwekking op het boerenbedrijf moet wel
een agrarische activiteit blijven;
Grootschalige bedrijvigheid niet in het buitengebied
maar op bedrijventerreinen, aan de rand van het
dorp of bij goede ontsluitingswegen;
Gezinsbedrijven moeten kunnen groeien;
De Omgevingswet wordt op hoofdlijnen met
inspraak van boeren en burgers toegepast; • De
boerenbedrijven moeten meer de voordelen ervaren
van de regio Foodvalley.

Sport, recreatie, toerisme en cultuur hebben belangrijke functies. Zij zorgen allemaal voor sociale contacten en kunnen een
bijdrage leveren aan het fysieke en mentale welzijn. Onze gemeente kent veel gebieden waar je rustig kunt wandelen en
heerlijk kunt sporten. Ook is de gemeente diverse culturele instanties rijk en worden er veel culturele activiteiten ontplooid.
De gemeente heeft een faciliterende taak bij deze thema’s.
Sportvoorzieningen moeten voldoen aan de behoefte, wandelpaden horen keurig onderhouden te zijn en cultuuractiviteiten kan de gemeente ondersteunen. Toerisme is voor onze
inwoners waardevol, omdat het veel werkgelegenheid biedt.
Door locaties voor sport, cultuur en recreatie multifunctioneel
te gebruiken, zowel binnen als buiten de sectoren, wordt er
efficiënter met de ruimte omgesprongen en bevordert het de
verbinding in Barneveld.

4.1 Sport
Sporten voor iedereen mogelijk
Sporten en bewegen zijn belangrijk voor de gezondheid en
de onderlinge verbinding tussen mensen. In de gemeente
Barneveld zijn veel gebieden waar je heerlijk kunt hardlopen, fietsen dan wel wandelen. Als het aan de ChristenUnie
ligt, blijven we investeren in mogelijkheden om in de natuur
te sporten. Elk dorp zou daarom een zogenaamd hardlooprondje moeten hebben; het idee van de jongerenraad om
outdoor fitnessapparatuur te plaatsen, ondersteunen we van
harte. Maar ook het plaatsen van hindernissen verhoogt de
sportieve beleving.
Iedereen moet kunnen sporten, daarom moet er een breed
en toegankelijk aanbod zijn. Ook voor kinderen uit gezinnen
met een lager inkomen. Sporten is goed voor de sociale ontwikkeling. Op een sportveld leer je samenwerken en worden
vriendschappen gesloten.
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Ook ouderen moeten in voldoende gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten. Sporten voor ouderen kan een
mooi middel zijn om te strijden tegen eenzaamheid. Daarom
zou de gemeente dit actief moeten aanbieden bij ouderen.

Sportverenigingen
De ChristenUnie vindt het belangrijk nauwe contacten te
onderhouden met de besturen van sportverenigingen en zal
deze betrekken bij het beleid. Hieruit zal ook blijken of het
masterplan sportvoorzieningen en bijhorende accommodaties nog voldoen aan de behoefte en de groei. De ChristenUnie vindt dat de sportcomplexen gebouwd moeten worden
volgens de normen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Als sportverenigingen willen dat ze volgens
de hogere NOC-NSF-normen gebouwd worden, omdat ze topsport doen, moeten ze zelf het verschil bekostigen.
Wij willen graag ruimte bieden voor sportverenigingen en
denken dat dit kan als er actief wordt samengewerkt. Verenigingen zijn vaak te klein om een eigen kantine of een eigen
parkeerplaats te beheren en bekostigen. Door actief samen
te werken ontstaan meer kansen. Wij streven naar een vaste
oplossing voor bijvoorbeeld de verenigingen Petanque en
BDSV (Barneveldse Dam en Schaak Vereniging) en activeren
de gemeente om creatief om te gaan met vragen over accommodaties. Al langere tijd is de behoefte in de samenleving
aanwezig aan een atletiek-, skeeler- en ijsbaan te creëren. Wij
staan daar positief tegenover.

Zwembaden
De ChristenUnie beschouwt de zwembaden als een basisvoorziening die bijdraagt aan beweging, sport en ontmoeten.
Zwemmen moet betaalbaar blijven voor alle inwoners. We
zijn dan ook blij met het nieuwe zwembad in Voorthuizen en
blijven ons inzetten om de huidige zwembaden te behouden.
Daarbij heeft het onze aandacht dat de zwembaden op een
juiste manier worden geëxploiteerd en klachten zorgvuldig
worden behandeld (bijv. over te koud water en openingstijden).
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Bewoners moeten betrokken worden
bij het ontwerp, de aanleg en het beheer
van speelplaatsen.
Speelvoorzieningen

4.2 Recreatie en toerisme

Voor de leefbaarheid van de dorpen moeten er voldoende
speelvoorzieningen zijn in combinatie met grasvelden. Deze
speelvoorzieningen moeten gericht zijn op de leeftijdsopbouw van de jeugd in de wijk. De wijk moet betrokken worden bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze speelvoorzieningen. We zijn enthousiast over het speelbeleidsplan
waarin omwonenden actief mee kunnen denken over de
speelinrichting in hun eigen leefgebied. De gemeente blijft
het speelruimtebeleidsplan uitvoeren en dus voortzetten.
Omwonenden moeten zelf betrokken zijn bij ontwikkeling
van speelruimtes.
Concreet:
•
Sport en bewegen voor ouderen is en blijft een
speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid. Hierin
wordt de koppeling gemaakt met de strijd tegen
eenzaamheid;
•
Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een
laag inkomen verleent de gemeente een bijdrage
in de kosten voor het lidmaatschap van een
sportvereniging;
•
De gemeente zorgt voor voldoende sport- en
spelkasten en verspreidt de inzet hiervan over de
kernen;
•
De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg
voorzieningen zijn waar kinderen en jongeren
spontaan kunnen sporten, zoals hardlopen,
fitnessen, skaten, voetballen en voor
natuurspeelplaatsen;
•
De gemeente zorgt ervoor dat er een duidelijk
meldpunt blijft voor onderhoudsproblemen bij
openbare sport- en speelplekken en zorgt voor goed
onderhoud van sportveldjes;
•
De kwaliteit van speelveldjes vinden we belangrijk.
Het trapveldje in Veller aan de Kraaikoplaan is een
voorbeeld waarin duidelijk meer investering nodig
is om als een goede speelvoorziening te kunnen
functioneren.
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Waar staat de ChristenUnie voor?

•

•
•

•
•

•

•
•

Elk dorp en elke wijk heeft een groen wandel- en
hardlooprondje. De gemeente verkent of deze naast
de route kunnen worden voorzien met hindernissen.
De hoofdroute moet toegankelijk blijven voor
rolstoelsporters.
De gemeente zet zich in voor een representatieve
locatie voor de denksportverenigingen;
De gemeente onderzoekt de wenselijkheid en
haalbaarheid van een sporthal in de dorpen
Kootwijkerbroek en Terschuur;
Bij nieuwbouwwijken wordt direct ingezet op een
groen rondje om een wandeling te kunnen maken;
De gemeente ondersteunt sport- en speldagen. Het
moet daarbij mogelijk zijn dat bewoners zo’n dag
organiseren en de straten een dagdeel afzetten;
De gemeente zet zich in voor behoud van de huidige
zwembaden (ook in de Glind) in de gemeente en
bewaakt de kwaliteit van de exploitatie;
Bewoners worden betrokken bij het ontwerp, de
aanleg en het beheer van speelplaatsen;
De gemeente onderhoudt goede contacten met
de sportverenigingen en houdt in de gaten of het
masterplan sportvoorzieningen nog voldoet aan de
behoefte en wensen.

Barneveld heeft veel te bieden aan inwoners en toeristen. Binnen de dorpskernen is er veel groen. We hebben bos, zandverstuivingen, gevarieerde landschappen en tal van interessante bezienswaardigheden en evenementen. En dat op een
heel prettige afstand van de Randstad! Het (dag)toerisme is
voor onze gemeente erg belangrijk. Een flink aantal inwoners
werkt in de toeristische sector en het voorzieningenniveau in
een aantal Barneveldse dorpen is beter dan gemiddeld vanwege de recreanten die bij ons hun vakantie doorbrengen.
De ChristenUnie is een sterk voorstander van het dorpenpromotiebeleid. Elke kern heeft een eigen karakter en vraagt om
kern specifieke promotie.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van
de Barneveldse dorpen als plek om te recreëren. De middenstands- en ondernemersverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook inwoners kunnen evenementen zoals
kleinschalige festivals organiseren. Die evenementen moeten
veilig uitgevoerd worden. Daarom moeten organisatoren voldoen aan eisen die gesteld zijn in vergunningen. De gemeente moet met initiatiefnemers meedenken zodat de vergunningaanvraag geen administratieve molensteen wordt. Het is
van belang dat onnodige bureaucratie bij het aanvragen van
vergunningen voor evenementen wordt voorkomen.

Concreet:
•
•

Recreatie
De gemeente Barneveld moet ervoor zorgen dat onze regio
aantrekkelijk is en blijft voor (dag)recreatie. Recreatieondernemers moeten daarom optimaal geholpen worden bij het
uitoefenen van hun bedrijf. Van hen mag verwacht worden
dat zij gezamenlijk optrekken om de vakantieparken en
campings attractief te houden voor de recreanten. Illegale
bewoning moet worden tegengegaan. Nieuwe plannen in
de toeristische sector moet de gemeente in principe positief
en binnen de mogelijkheden ondersteunen. De ChristenUnie
staat voor een groene ring om elke wijk heen waar men kan
wandelen of anderszins recreëren. De groene slinger langs De
Burgt en Veller zijn goede voorbeelden hiervan.

•

Toerisme

•

De ChristenUnie wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor
een goede promotie van Barneveld als toeristische gemeente
en speelt actief in op wat recreanten zoeken. Verder vindt
de ChristenUnie goede informatieplekken voor toeristen van
belang. Voor het toerisme is het belangrijk dat er binnen en
tussen de dorpen goede verbindende wandel- en fietspaden
zijn met de nodige voorzieningen op de hoofdroutes.

•
•
•

•
•

Versterken van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes
in en buiten de dorpen;
Versterken van het fietsknooppuntennetwerk met
rustbankjes bij de knooppunten;
Voorkomen en tegengaan van permanente
bewoning op recreatieterreinen;
Promotie van recreatie en evenementen in onze
gemeente;
Voorkomen van onnodige bureaucratie bij aanvraag
evenementenvergunning;
Evenementen in de gemeente moeten veilig
en gezond zijn. Er worden duidelijke afspraken
gemaakt over duurzaamheid, geluid en
volksgezondheid;
Het faciliteren van VVV informatiepunten;
Aantrekkelijke dorpsentrees op de hoofdwegen met
een welkom, bloemen of groen;
Elke wijk wordt voorzien van een groene ring om te
recreëren.
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De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat cultuur in Barneveld
op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd.

4.3 Cultuur

Monumentenbeleid en musea

Waar staat de ChristenUnie voor?
Cultuur vormt de ziel van elk dorp. In de cultuur wordt de
historie van de gemeente en de manier van samenleven van
mensen weerspiegeld. In de gemeente Barneveld uit zich dat
in saamhorigheid, de manier waarop we met elkaar omgaan,
hoe we ons kleden, hoe we onze feesten vieren en hoe we
omgaan met werk, de natuur, onze verenigingen en kerken.
De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat cultuur in de gemeente
op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. Dat
begint al op jonge leeftijd met cultuureducatie. Daarom vinden we de muziekschool en de bibliotheek belangrijk en zijn
we trots op onze musea en monumenten.

Kunst
Steeds meer mensen in onze gemeente zijn actief met kunst
bezig. Soms gebeurt dit op professionele basis, vaak hobbymatig. Beide zijn mooi om te zien. De gemeente moet faciliterend optreden om deze kunstenaars de gelegenheid te
geven hun werken aan een groter publiek te laten zien. Het
Kunstcollectief is een goed aanspreekpunt voor de gemeente
om iets voor deze kunstenaars te betekenen. De ChristenUnie
wil ruimte bieden om kunst meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen.
Bij het kappen van oude en/of zieke bomen moeten kunstenaars van het hout iets kunnen maken wat achterblijft op
of nabij de kap locatie. Hierbij kan worden gedacht aan een
bank of tafel. De ChristenUnie wil dat dit wordt onderzocht.
Een positieve ontwikkeling is de samenwerking en samenvoeging van Be Active en Be Creative. Zo kunnen alle inwoners
gebruik maken van een breed aanbod van cultuur en sport.

Bibliotheek
De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de
gemeente. En daarnaast ook steeds meer een ontmoetingsplek binnen de gemeente. De abonnementsgelden moeten
betaalbaar blijven. Verder moet de gemeente voldoende
geld beschikbaar stellen aan de bibliotheek zodat deze kan
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meegroeien met ontwikkelingen op het gebied van media.
Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er bibliotheken blijven in Barneveld, Voorthuizen, Garderen (Wardborg)
en Kootwijkerbroek. Enkele bibliotheken moeten nog de samenwerking zoeken met scholen. De ChristenUnie wil graag
meer bekendheid geven aan het gratis bibliotheekabonnement voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij zijn ook blij
dat het Taalhuis in de bibliotheek is gehuisvest, waar ondersteuning wordt geboden bij laaggeletterdheid. De ChristenUnie vind dit een goede ontwikkeling.

Schaffelaartheater
Het Schaffelaartheater heeft een toegevoegde waarde voor
de Barneveldse samenleving. De ChristenUnie blijft nauw
betrokken bij de ontwikkelingen binnen het theater. De gemeentelijke financiële bijdrage mag niet veel meer stijgen.
Wij zijn blij dat het theaterbestuur de exploitatie in eigen
hand houdt en hopen dat het in staat blijft het theater op een
gezonde basis te exploiteren. We hebben afgelopen jaren een
verbreding gezien in het gebruik van het theater, bijvoorbeeld
in de samenwerking met scholen. Wij vinden dit een goede
zaak. Diverse binnensportverenigingen zoeken nog naar een
vaste locatie voor onderdak. Wij denken dat het theater nog
breder ingezet kan worden. Hierdoor is minder subsidie nodig
en maken meer inwoners gebruik van dit mooie gebouw. Ook
meervoudig gebruik van de muziekschool past hierin. Dit alles
sluit aan bij onze opvatting dat gebrouwen zoveel mogelijk
multifunctioneel moeten worden gebruikt. Niet alleen wordt
zo efficiënt omgesprongen met onze ruimte maar ook brengt
het inwoners van Barneveld bij elkaar.

Kunst en cultuur leggen de verbinding tussen verleden, heden
en toekomst. Het bewaren en beschermen van gebouwen, objecten, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale
en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel
wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Daarom is
de ChristenUnie blij met de musea in de gemeente. Enerzijds
om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en
te leren. Voor museum Nairac heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het bewaren van de Barnevelds historie.
Het museum doet dit goed en speelt verder in op zaken die leven in de samenleving door wisselende exposities te houden.
Vaak wordt het werk in musea gedaan door vrijwilligers, maar
de professional mag en kan niet ontbreken. Dit biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. De musea moeten voor geld
niet alleen bij de gemeente aankloppen, maar ook andere
overheden en particulieren benaderen voor subsidie en sponsoring. Het in stand houden van historisch-cultureel erfgoed is
een belangrijke taak voor de gemeentelijke overheid. Dit zal
in samenwerking met de eigenaren moeten gebeuren.
De ChristenUnie wil inzetten op meer kennis van de historie
van onze gemeente bij jong en oud.

Concreet:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

De ChristenUnie pleit voor cultuur die bereikbaar en
betaalbaar is voor iedereen;
De ChristenUnie wil kunstenaars ruimte bieden
om hun kunst meer te laten zien, bijvoorbeeld op
rotondes of pleinen;
Maar ook door kunstenaars in de gelegenheid te
stellen om van gekapt hout iets te maken op of nabij
de kaplocatie;
De bibliotheek is een verrijking van het culturele
leven in de gemeente. De abonnementsgelden
moeten betaalbaar blijven;
Bibliotheken in Voorthuizen, Kootwijkerbroek en
Barneveld blijven behouden. In de andere dorpen is
hiervoor samenwerking met scholen;
Het Schaffelaartheater is van grote culturele, sociale
en maatschappelijke waarde.
De verbreding in het maatschappelijk gebruik
van het theater en de muziekschool moet worden
doorgezet.
Musea zijn van meerwaarde voor de gemeente en
in samenwerking moet altijd gekeken worden naar
behoud en financiële gezondheid ervan;
Locaties voor sport, cultuur en recreatie zijn
multifunctioneel te gebruiken.
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5. Veiligheid

Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid
hebben we allemaal een rol

Een veilige gemeente voor alle inwoners binnen de gemeente
Barneveld: dat doen we samen. De gemeente is als lokale overheid verantwoordelijk inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Dit doet de gemeente samen met haar veiligheidspartners. Maar ook met haar inwoners. Elke buurt of wijk
heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken
zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren ruimte hebben om onbekommerd te spelen en naar school te gaan, waar iedereen
veilig kan wonen, werken en winkelen en ouderen met een
gerust hart over straat kunnen gaan. Dit geldt niet alleen voor
als we ons bewegen door onze fysieke leefomgeving. In toenemende mate speelt een deel van ons leven zich af in de digitale
wereld. De coronacrisis heeft deze digitale beweging verder
versterkt; virtueel onderwijs, werken vanuit huis en onze sociale contacten verlopen ook online. Ook criminelen verschuiven
naar de digitale wereld. Daar op het internet moeten we veilig
kunnen bewegen. Wanneer we in aanraking komen met criminaliteit of ongewenst gedrag, moeten inwoners dit herkennen
en weten wat hiermee te doen.

5.1 Hulpdiensten en hulpverlening
Waar staat de ChristenUnie voor?
In Barneveld kunnen mensen onbezorgd de straat op. Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Ook in onze gemeente proberen criminelen hun activiteiten te
ontplooien en vindt er overlast plaats. De ChristenUnie heeft
aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en helpt daders
op weg naar een leven zonder criminaliteit.

Samen in de buurten
De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat
gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende
buurten. Het is van groot belang om de totstandkoming en de
uitvoering van het veiligheidsbeleid echt samen met de buurtbewoners te doen. Een mooi voorbeeld daarvan is de explosieve groei van WhatsApp-groepen, waarbij Kootwijkerbroek
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zelfs landelijk het nieuws heeft gehaald, met de positieve effecten daarvan. Ook Burgernet is een krachtig middel en moet
zoveel mogelijk benut worden.
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden
van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan
door de raad wordt vastgesteld, zodat de gemeente invloed
kan uitoefenen op de prioriteiten voor de politie. De ChristenUnie vindt dat bewoners actief betrokken moeten worden bij
het opstellen van het integraal veiligheidsplan. Dit kan zelfs
op wijkniveau opgezet worden. Ook vindt de ChristenUnie
dat bewoners gestimuleerd moeten worden zelf een actieve
bijdrage aan de veiligheid te leveren. Inzet van innovatieve
middelen kan daarin belangrijk zijn. De ChristenUnie is om die
reden groot voorstander van de inzet van camera’s in de strijd
tegen de woninginbraken en autoinbraken. Ook in andere
wijken kan dit worden ingezet.
Ten aanzien van overlast blijft de ChristenUnie zich ervoor inzetten dat de verplichting om uitwerpselen van honden op te
ruimen en honden aangelijnd horen te lopen, streng gehandhaafd wordt.

Resultaatgericht
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie
waarin gesproken wordt over het veiligheidsbeeld en de resultaten van het uitgevoerde veiligheidsbeleid. Daarbij wordt
verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijtijden e.d. van politie, brandweer
en ambulances. Daarnaast is het wenselijk dat de politiechef
elk half jaar een presentatie geeft van de actuele criminaliteitsontwikkeling en de politiële inzet binnen de gemeente.
De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden
bij beleid dat onder regie van de veiligheidsregio’s wordt bedacht en uitgevoerd.

•
•

Aanrijtijden
De ChristenUnie blijft zich onverminderd inzetten voor snelle
en adequate hulpverlening. Wij kijken daarbij kritisch naar
de aanrijtijden van politie, brandweer en ambulance. Bij toekomstige vragen rond de lokalisering van uitrukdependances
houdt de ChristenUnie oog voor de berijdbaarheid en bereikbaarheid van de gehele gemeente en de belangen van de huidige en toekomstige vrijwilligers.

Aangifte
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding
kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij
de politie contact legt met de melder over de resultaten. De
mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers
in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.

Wijkagent
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende
taak ten opzichte van andere agenten en de gemeente om
problemen in de wijk concreet aan te pakken. Het blijft van
belang dat de gemeente beschikt over voldoende wijkagenten, die goed in verbinding staan met hen wijk. Een streven
blijft daarbij dat er 1 wijkagent per 5000 burgers beschikbaar
en zichtbaar is. Dit naast de verderop te bespreken digitale
wijkagenten.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Reanimatie
Aandacht voor reanimatie binnen het voortgezet onderwijs
is belangrijk. Door jonge inwoners bewust te maken van de
noodzaak om vaardig te worden in reanimatie, kunnen levens
worden gered en wordt geïnvesteerd in aankomend burgerhulpverlenerschap.

Concreet:

•

AED netwerk behouden en waar nodig uitbreiden;
Blijvende aandacht voor de aanrijtijden van
hulpdiensten in onze gemeente. De dependance
brandweer heeft een tijdelijk karakter. Hierom willen
we nadenken over continuïteit. Uiteindelijk moet er
een structurele dependance komen. Deze kan ook
geïntegreerd worden in een nieuw te bouwen wijk
als dit ten goede komt aan de aanrijtijden en dit ook
het aantal vrijwilligers ten goede komt;
Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en
zichtbaarheid van de wijkagent;
Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het
veiligheidsplan en de prioriteiten;
De mogelijkheid voor het doen van anoniem
aangifte wordt duidelijker bekend gemaakt;
De kosten van vandalisme worden verhaald op
daders;
De gemeente publiceert vandalismeschade
en kostenverhaal op de daders via de
‘vandalismemeter’;
Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving
via Burgernet en Buurtpreventie Apps;
MeldMisdaadAnoniem(MMA)-campagne vanuit de
gemeente;
De ChristenUnie blijft zich ervoor inzetten dat
er wordt gehandhaafd op de verplichting om
uitwerpselen van honden op te ruimen en om
honden aangelijnd te laten lopen op plekken waar
dit vereist is;
De gemeente blijft innoveren in de aanpak
van criminaliteit en ondersteunt burgers en de
politie hierin. De aanschaf van camera’s tegen
woninginbraken en auto-inbraken en de ANPRcamera’s (kentekenplaat herkenning) zijn daar
goede voorbeelden van. De ChristenUnie wil de
ANPR-camera’s en onderzoek doen naar uitbreiding;
Reanimatiecursussen krijgen een plek in het
voortgezet onderwijs. Examenkandidaten krijgen
een reanimatie cursus.
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Een voorlichtingscampagne moet jongeren helpen om te gaan
met de veiligheidsproblemen van grooming, sexting en loverboys.

5.2 Digitale veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Mensen bewegen zich in toenemende mate op het digitale
domein. De ChristenUnie staat voor meer aandacht voor veilig
digitaal gedrag. De meest kwetsbare groepen verdienen hierin
prioriteit. Dit zijn onze jongeren en onze ouderen. Om deze
redenen zet de ChristenUnie zich voluit in voor meer mediawijsheid in het onderwijs, bij jeugd, volwassenen en kwetsbare
groepen.
In het onderwijs op basisscholen kan het programma rond
Hackshield de weerbaarheid van kinderen vergroten. HackShield en de politie werken samen om kinderen bewust te
maken van online gevaren. ‘In een online game leren ze spelenderwijs via levels en uitdagende queesten wat cybercrime
is’. Maandelijks is er een nieuwe game beschikbaar. Ook onderwerpen als sexting komen hierbij aan bod. Cybercrime is de
nieuwe woninginbraak.

Concreet:
•
•
•

Week van de digitale veiligheid promoten;
Integreren van digitale weerbaarheid op de
basisscholen (Hackshield);
Met belangstelling volgen we de ontwikkelingen
rond de digitale wijkagenten. Deze willen we zeker
behouden en uitbreiding onderzoeken.horecaavonden.

5.2 Drugs en drank
Waar staat de ChristenUnie voor?
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in
drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en
waardigheid kwijt te raken. Wij hebben ons ingezet om het
bezit, gebruik en dealen van designerdrugs en lachgas te verbieden. Ook bij nieuwe varianten van verdovende middelen
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zullen we ons inzetten om gebruik te voorkomen. De ChristenUnie staat voor een aanpak waarbij aandacht is voor preventie
en zorg, zoals beschreven in een eerder hoofdstuk. Hier wordt
ingegaan op hoe de ChristenUnie kijkt naar de repressieve kant.

Coffeeshops en hennepkweek en drugs
De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het
gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar
wegen. De ChristenUnie is tegen het door de gemeente zelf
telen van wiet en is geen voorstander van experimenten hiermee in de gemeente Barneveld. Wiet is en blijft een verboden
middel. Tegen hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. De
gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en
de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen
van drugsafval levert enorme milieuschade op.

gelegenheden om zo de overlast tegen te gaan. Dit betekent
dat na een bepaalde tijd geen nieuwe bezoekers toegelaten
worden. Dat zorgt voor minder overlast en meer spreiding van
het vertrek van bezoekers.
Horecatijden zijn de afgelopen jaren verruimd. Wij zien geen
meerwaarde in verdere verruiming.

Evenementen
De-normalisatie van drugsgebruik in horeca en bij evenementen moet het uitgangspunt blijven. De BOB campagne moet
ook o phet evenemententerrein te vinden zijn. De gemeente zoekt samen met organisatoren naar mogelijkheden om
drugsgebruik en drankmisbruik tegen te gaan.

Concreet:
•

Handhaving
Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring
opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde
handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van
leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol. De ChristenUnie
wil dat de strijd tegen drankmisbruik en drugsgebruik gevoerd
wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.
Het verbod op lachgas is opgenomen in de APV (Algemeen
Plaatselijke verordening). Deze handhavingsmogelijkheid willen we benutten. Politie en handhaving moeten hierop controleren.

•
•

•

•

Overlast
De ChristenUnie vindt een integrale aanpak van horecaoverlast van belang en wil dat het huidige convenant voor het bestrijden ervan gehandhaafd blijft. Daarin is een belangrijke rol
weggelegd voor omwonenden en de betrokken ondernemers.
De gemeente stimuleert de verbinding tussen die partijen. De
ChristenUnie blijft in de gaten houden of het huidige toezicht
met politie en nacht-boa’s voldoende is. Verder is de ChristenUnie voorstander van handhaving van de instaptijd in horeca-

•

•
•
•

Het is van belang dat er hard wordt opgetreden
tegen hennepkwekerijen en dumpen van drugsafval;
Geen bezit, handel of gebruik van designerdrugs,
lachgas of andere toekomstige verdovende middelen
in onze gemeente;
Voor coffeeshops is geen plaats in de gemeente
Barneveld;
De gemeente organiseert voldoende
toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.
De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery
guests;
Happy hours in de horeca en reclamestunts voor
alcoholische dranken worden via convenanten of via
de APV aan banden gelegd;
De gemeente maakt zich met de regio en provincie
sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde
criminaliteit en overlast aan te pakken;
Het huidige convenant voor de bestrijding van
horecaoverlast is succesvol en blijft gehandhaafd
evenals de instaptijd; geen verdere verruiming van
openingstijden;
Er moet voldoende nachtelijk toezicht zijn tijdens
horeca-avonden;
Last onder dwangsom bij overlast gevend gedrag;
Handhavend optreden in relatie tot lachgas.

5.3 Mensenhandel, prostitutie en sexting
Waar staat de ChristenUnie voor?
Voor de ChristenUnie zijn mensen prachtige en naar Gods
beeld gemaakte schepselen. Mensen dienen daarom respectvol en waardig met elkaar om te gaan.

Mensenhandel
Mensenhandel komt nog altijd en mogelijk zelfs vaker voor.
Mensen handel komt voor in de prostitutie, maar ook in de
vorm van economische uitbuiting, zoals in de horeca, de agrarische sector en productiewerk. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente
benutten. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke
diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van
mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals
politie en Openbaar Ministerie.

Prostitutie
Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting,
eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende
werkelijkheid. De ChristenUnie is daarom tegenstander van
prostitutie en mensenhandel. Alle mogelijkheden om mensenhandel tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat houdt
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in dat de ChristenUnie het van belang vindt dat de gemeente
meer bekendheid geeft aan het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel en andere manieren waarop mensen deze ernstige
vorm van criminaliteit kunnen melden. Dat betekent dat de
verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en
alert zijn op signalen van mensenhandel.

Sexting
Goede voorlichting en preventie op de scholen zijn belangrijk.
Verder zijn grooming (digitaal kinderlokken), loverboys en
sexting actuele veiligheidsproblemen die diepe sporen achterlaten. Sexting is nogal eens een voorstadium van prostitutie.
Door het delen van seksueel getinte berichten en foto’s geven potentiële slachtoffers chantagemateriaal weg. Dit levert
soms schrijnende situaties op met ontzettend nare gevolgen.
De ChristenUnie vindt het van belang dat er een voorlichtingscampagne komt voor jongeren om ze te waarschuwen tegen
deze veiligheidsproblemen en de fenomenen tegen te gaan.

Concreet:
•

•

De gemeente pakt prostitutie, sexting en
mensenhandel hard aan en zorgt ervoor dat alle
mogelijke meldpunten bekend zijn en kordaat
worden gebruikt. De gemeente organiseert zorg
voor slachtoffers van mensenhandel;
De gemeente zorgt voor een duidelijke
voorlichtingscampagne tegen sexting, grooming en
loverboys.

Gewelddadige radicalisering ontstaat als personen of groepen
opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk gewelddadige consequenties aan te verbinden. Naast het beschermen
van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het
beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak
van radicalisering bestaat daarom uit het weerbaar maken van
individuen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren die
op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar.
Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk, maar ook
een maatschappelijk vraagstuk.
In onze samenleving zien we op dit moment dat tegenstellingen worden uitvergroot en leiden tot spanningen. Dit gebeurt rond thema’s als corona, milieu, woningnood, energie
en migratie. Via sociale media worden deze tegenstellingen
nog verder vergroot. De polarisering op thema’s neemt toe. De
gemeente zal moeten bevorderen dat we in onze Barneveldse
samenleving het goede respectvolle gesprek met elkaar blijven
voeren, juist op lastige thema’s.
De ChristenUnie wil dat de gemeente pro-actief investeert in
relaties om wanneer een maatschappelijk probleem zich aandient, vanuit de verbinding gezamenlijk verantwoordelijkheid
te nemen. De bondgenoten aanpak is een methode om deze
verbinding vorm te geven.

Concreet:
•

5.4 Radicalisering en polarisering
Waar staat de ChristenUnie voor?
Radicalisering kan gepaard gaan met extreme vormen die zelfs
geweld goedkeuren om bepaalde doelen te behalen. Deze
gewelddadige vormen van radicalisering zijn een bedreiging
voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven.
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•

•
•

Bondgenoten aanpak in Barneveld. Met deze aanpak
wordt proactief geïnvesteerd in relaties om wanneer
een maatschappelijk probleem zich aandient, vanuit
de verbinding gezamenlijk verantwoordelijkheid te
nemen;
In de gemeente Barneveld is sprake van een
integraal beleid om gewelddadige radicalisering
tegen te gaan;
Er is aandacht voor polarisering binnen de gemeente
Barneveld. We blijven in gesprek en verbinding.
We zijn een inclusieve gemeente.

5.5 Ondermijning: verwevenheid tussen
boven- en onderwereld
Waar staat de ChristenUnie voor?
Criminelen maken steeds vaker gebruik van legale structuren. Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van
grootschalige criminele organisaties in de bovenwereld, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het onroerend goed in de
gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding
van gemeentebesturen kunnen zij deze ontwikkelingen op
het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan
het gebruik van winkelpanden of horecapanden die aanwezig
zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren.
De ChristenUnie is voorstander van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) en wil
deze zo veel als mogelijk inzetten. De gemeente werkt hierbij
nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise
Centra).
Naast handhaving en opsporing wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van onze samenleving om zo de
verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te gaan. Een
focus op het bewustmaken van de samenleving op mogelijke
criminele praktijken helpt. Als mensen de signalen herkennen,
zullen ze ook eerder melding maken van onderwereldpraktjiken.

Concreet:
•

•
•

De gemeente Barneveld komt met een plan van
aanpak om ondermijning te bestrijden en de
verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te
gaan;
De gemeente past de Wet Bibob (Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) toe;
De gemeente bevordert de weerbaarheid op
ondermijning binnen het bestuur, van burgers en
bedrijven.
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6. Energie en Afval
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie is een groene partij. Als rentmeesters van de
aarde moeten we de rijkdom die de aarde biedt, gebruiken
voor een goed leven, maar wel binnen de grenzen van onze
planeet, zodat ook onze kinderen zich kunnen blijven verwonderen over de prachtige diversiteit van Gods schepping.
Omwille van de toekomst van de aarde moeten we soms lastige keuzes maken in het hier en nu. Maar daarmee doen we
samen recht aan onze aarde en onze toekomst.

Energiebesparing industrie en bedrijven

Een inwoner moet op één plek terechtkunnen voor zowel
technische als financiële oplossingen om zijn eigen woning
aan te passen aan de toekomst. Daarom blijven we het Energieloket voortzetten. Het lokale bedrijfsleven zou hierin een
grotere rol moeten spelen in samenwerking met energiecoöperaties.

Milieu

De duurzaamheidslening is momenteel niet mogelijk voor inwoners met een relatief laag inkomen. De ChristenUnie wil de
toegankelijkheid van deze regeling vergroten. Ook inwoners
met een lager inkomen moeten een woning kunnen verduurzamen.

Wij zetten ons in voor het milieu. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor een leefbare toekomst, voor
veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op
een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie.
Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en
voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een blijvend sterke economie. De gemeente heeft op
lokaal niveau een belangrijke rol.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig.
Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar:
onder meer warmte/koudeopslag (WKO) en de warmtepomp.
Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de
lange termijn goedkoper. Daarom geldt voor nieuwbouw:
geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is. Bij woningrenovatie ligt de prioriteit bij een verbetering van de isolatie.

Besparing

Zon en wind

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim
baan maken voor schone energie. Maar ook willen we inzetten op het verminderen van het energieverbruik. Energiebesparing in de industrie, kantoren, woningen en verkeer wordt
topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Woningen moeten worden geïsoleerd.
Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de
bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde
omgang met de ruimte en natuur die we hebben.

Zon & wind zijn de komende jaren de belangrijkste duurzame bronnen. Het wordt tijd dat de grote lege daken van
gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met
zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties, bewoners en private partijen bij elkaar te brengen om te
investeren in zonne-energie. Dat moet met een laag risico van
hinder door infrasone trillingen (laag frequent geluid). Om
voldoende energie op te wekken zijn ook windmolens nodig
in onze gemeente. Juist de combinatie van zonne-energie en
windenergie is nodig om pieken in het energienet te voorkomen en spreiding te bevorderen. De opgave om zowel zon- als
windenergie te realiseren is groot en moet in samenwerking
met betrokken partijen en omwonenden worden opgepakt.
Wij zetten ons er voor in dat er locaties worden aangewezen die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
Daarbij pleiten wij voor mogelijkheden voor omwonenden
om te participeren en zo ook in de opbrengsten te delen.

6.1 Energieke gemeente
Afscheid nemen van gas
Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas
meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar.
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De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een
energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra
stappen om energie-efficiënt te worden. De gemeente verbindt partijen om het MKB te helpen de wettelijk vereiste
energiemaatregelen uit te voeren.

Met de structuurvisie Wind hebben we voor de komende decennia invulling gegeven aan de opgelegde opgave vanuit de
RES (Regionale Energie Strategie). De ChristenUnie staat niet
open voor nieuwe wind initiatieven.

Concreet:
•
•

Participatie
Windmolens en zonnepanelen zijn zichtbaar en dichtbij. Dat
heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving waarin we wonen. Des te belangrijker dat omwonenden betrokken worden
als het gaat om plannen voor energieopwekking en ook direct
kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt
ervoor dat inwoners meedoen in het zoeken naar de beste
oplossingen voor energieopwekking. Participatie zorgt er ook
voor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebieds-gebonden
bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een
aandeelhouderschap van inwoners of coöperatie. Belangrijk
is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is en dus
ook voor mensen met een kleinere portemonnee. Participatie
zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene
stroom aan inwoners en bedrijven.

•

Verbinding lokaal-regionaal

•

Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt
leren, slimme samenwerking kunt opbouwen en kansen kunt
benutten. Voor de energietransitie is een combinatie van
wind, zon, warmte en vergisting nodig. Regionaal moeten we
zoeken naar de beste kansen.

•

•
•
•

•

•
•

Gemeentelijke organisatie
De gemeente geeft het goede voorbeeld door een investerings- en uitvoeringsplan te maken voor de eigen gebouwen
en het eigen wagenpark. Gemeentelijke daken worden bezet
met zonnepanelen, maar ook verdergaande maatregelen zoals isolatie, verlichting en klimaatregeling worden aangepakt.
Het doel is: energieneutraal in 2035.

•
•
•

De ChristenUnie gaat voor een volledige
energietransitie binnen één generatie;
De ChristenUnie geeft de komende periode prioriteit
aan energiebesparing. Wat je niet verbruikt, hoef je
ook niet op te wekken;
Duurzaamheid pakt de gemeente Barneveld
integraal aan: het onderwerp wordt in ieder
beleidsstuk waarbij het relevant is, meegenomen;
Investeren in innovatie en verduurzaming is een
effectieve manier om lokaal en regionaal meer
werkgelegenheid en economische groei te creëren;
De duurzaamheidslening blijft in de gemeente
Barneveld beschikbaar en wordt laagdrempeliger;
De gemeente stimuleert eigen medewerkers in het
gebruik van openbaar vervoer en fiets;
De gemeente ontwikkelt samen met de provincie
en de regio Food Valley een strategie om de
energietransitie vorm te geven;
De gemeente benut de invoering van de
omgevingswet om ruimte te creëren voor
(toekomstige) duurzame ontwikkelingen;
Bij grootschalige energieprojecten is de norm dat de
omgeving kan participeren;
Coöperaties rondom duurzaamheid en milieu van
inwoners en bedrijven worden aangemoedigd;
Verenigingen van eigenaren van
appartementsgebouwen worden gestimuleerd tot
energiebesparing en het duurzaam opwekken van
energie;
De gemeente wekt de eigen energie voor minimaal
20% zelf op en koopt de rest duurzaam in;
Bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark gaat
de gemeente over op groengas of elektrisch rijden;
Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle
sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nulop-de-meter) zijn.
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7. Ruimtelijke ontwikkeling
6.2 Afvalinzameling
Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goede afvalinzameling en recycling is belangrijk, maar het
verminderen van afval is nog beter. De ChristenUnie zet zich hier
dan ook graag voor in. Daarom heeft de ChristenUnie de afgelopen jaren gepleit voor invoering van de ja-ja sticker. In plaats
van dat mensen die geen folders willen een ja-nee-sticker op de
brievenbus plakken, plakken mensen die wel folders willen een jaja sticker op. Dit zorgt ervoor dat mensen die dat willen gewoon
folders kunnen blijven ontvangen, maar dat een grotere groep
mensen die daar onverschillig over is ze niet meer ontvangen.
Voor die mensen zijn er ook apps waarop ze de folders kunnen
bekijken. In Amsterdam is dit systeem al ingevoerd. Als de besparing per inwoner in Barneveld even groot is als daar dan levert dit
in onze gemeente een besparing op van ongeveer 200 duizend
kilo, oftewel 600 bomen per jaar.
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. Sinds 2020
mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn en ligt het
scheidingspercentage op 75%. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Als afval goed gescheiden
wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.
Dit geldt voor huishoudens, maar ook voor bedrijven.

De milieustraat Otelaar wordt in de komende periode verder uitgebreid zodat het de afvalstromen van een groeiende gemeente
goed kan verwerken. Tegelijk wordt er samen met verenigingen
gewerkt aan mogelijkheden om bijvoorbeeld snoeiafval in te zamelen op plekken dichter bij de mensen. Bijvoorbeeld met een
mobiel inleverpunt of een snoeiafval depot De ChristenUnie zoekt
naar mogelijkheden om afval scheiden aantrekkelijker te maken
en de service dichter bij de inwoners te brengen. Openingstijden
zouden aan moeten sluiten bij veelvoorkomende klustijden. Ook
zijn wij voor genoemde extra inzamelmogelijkheden in de dorpen
tijdens snoeiperiodes.

Concreet
•
•

•

•
•

De ChristenUnie zet in op een gebruiksvriendelijke manier van afvalinzameling. Afval scheiden moet makkelijk worden gemaakt om
succesvol te zijn. Daarnaast ligt prioriteit bij het voorkomen van afval. Zo wordt in samenwerking met lokale winkeliers gezocht naar
manieren om folder- en verpakkingsmateriaal te beperken.
Afval moet ook kunnen worden ingeleverd bij een verzamelpunt.
Bijvoorbeeld een ondergrondse container, maatschappelijke organisatie, kerk of sportvereniging. Door de veelheid aan containers
zullen deze minder snel vol raken. De vuilniswagen rijdt dan voor
halfvolle containers. De gemeente moet in de gaten houden of
de afvalinzameling effectief blijft verlopen. Minder vaak legen is
een optie, maar nog liever ziet de ChristenUnie dat we toewerken
naar ondergrondse inzamelpunten voor restafval op wijkniveau.
Zo kan iedereen op elk moment zijn afval kwijt en wordt afvalverwerking goedkoper.
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•

•
•
•

•

Het reduceren van de hoeveelheid afval krijgt
prioriteit;
Afval scheiden moet steeds makkelijker worden
gemaakt. Gebruiksvriendelijkheid is de sleutel tot
succes;
Het op wijkniveau inleveren van restafval is een goede
manier om afval te verzamelen. Hierbij moet rekening
worden gehouden met gezinnen (luiers), ouderen en
mensen met een beperking;
De gemeente promoot het gebruik een JA/JA sticker en
wijst op alternatieven zoals folder-apps;
De milieustraat wordt uitgebreid met kleinschalige en
bij het seizoen passende faciliteiten in verschillende
dorpen;
De gemeente stimuleert scholen, bedrijven en
maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en
faciliteert hierin zo veel mogelijk;
De gemeente promoot de nieuwe manier van glas
inzamelen: vuil glas met dop mag ook in de bak;
Hergebruik via kringloopwinkels en
‘afvalbrengstations’ wordt gepromoot;
De gemeente is transparant over de bestemming voor
gescheiden afval. Inwoners kunnen erop vertrouwen
dat ze niet voor niets afval scheiden;
De gemeente zet zich in om zwerfafval te bestrijden en
werkt daarin samen met scholen of verenigingen. Een
zwerfafvalvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Onze gemeente is in beweging. De woningmarkt is door de
crisis geraakt, herstelde zich gelukkig weer, maar is momenteel vrijwel vastgelopen. Mensen met een laag of gemiddeld
inkomen hebben nauwelijks kansen op een passende huurof koopwoning. Dat is een schrijnende en onrechtvaardige
ontwikkeling, want een dak boven je hoofd is een van de
primaire levensbehoeften. Weliswaar worden er veel nieuwe
woningen gebouwd, maar door de stikstofproblematiek gaat
dat te langzaam. Voor de ChristenUnie is de zorg voor aantrekkelijke woonwijken met een goede mix van goedkope en
dure woningen urgent.
Omdat de huizenschaarste een landelijk probleem is, merken
we dat woningzoekers uit de Randstad hun oog laten vallen
op Barneveld en onze gemeente geconfronteerd wordt met
nieuwe uitdagingen. Daarnaast baren ontwikkelingen in de
particuliere huursector ons zorgen. De ChristenUnie wil dat
jongere inwoners mogelijkheden hebben in onze eigen gemeente te blijven wonen. De kernen in onze gemeente dienen hun dorpse en landelijke karakter zoveel mogelijk te
behouden. Wat meer stedelijke accenten zijn acceptabel, flatgebouwen zijn dat niet. Hoogbouw dient beperkt te worden
tot maximaal zes lagen.

7.1 Wonen
Waar staat de ChristenUnie voor?
We verwachten veel van onze woningmarkt. We willen graag
levensloopbestendig, klimaatbestendig en energieneutraal
bouwen. Er moet genoeg ruimte zijn voor parkeren, spelen
en groen. Verder willen we een gezonde mix van prijsklassen,
inspraak van toekomstige bewoners en zoveel mogelijk dorps
blijven. We kunnen dit alleen in samenwerking met ontwikkelaars en Woningstichting Barneveld, maar bovenal met de
(toekomstige) inwoners.
In de Randstad worden woningen massaal opgekocht door
(particuliere) investeerders, die ze vervolgens verhuren. Woningbeleggers tonen ook steeds meer interesse in panden
buiten de Randstad. Veel gemeenten hebben al een zelfbewoningsplicht of voeren deze in. De druk op de gemeenten
die dit niet hebben, zal toenemen. De ChristenUnie wil ook
in de gemeente Barneveld een zelfbewoningsplicht zodat de
eindgebruiker niet hoeft te concurreren met investeerders op
de woningmarkt en het uiteindelijk makkelijker wordt voor
de eindgebruiker om een woning te kopen.

Concreet
•
•

Ook op bedrijventerreinen wordt flink uitgebreid. Industrieterrein Harselaar wordt groter en verschillende dorpen,
waaronder Stroe en Voorthuizen, moeten de komende jaren
voldoende ruimte krijgen voor meer bedrijvigheid. In het buitengebied vindt schaalvergroting plaats. Schuren komen leeg
te staan en tegelijkertijd proberen familiebedrijven het bedrijf voort te zetten of juist af te bouwen. Onze gemeente is
aantrekkelijk om te wonen, te werken en te boeren. En aantrekkelijk willen we graag blijven. Dat gaat niet vanzelf. De
ChristenUnie wil dat de gemeente hiervoor beleid maakt en
uitvoert met het oog op de toekomst.

•
•

•

•
•

Het woonbeleid van de gemeente Barneveld moet
inspelen op toekomstige ontwikkelingen;
De gemeente beperkt zich tot strategische
grondposities;
Een zelfbewoningsplicht in de gemeente Barneveld;
In onze gemeente wordt toekomstbestendig
gebouwd, dus gasloos en energieneutraal door alle
huizen van zonnepanelen te voorzien;
Niet alleen woningen, maar ook woonwijken
worden levensloopbestendig ingericht door middel
van een mix aan woningtypen, prijsklassen en de
bouw van een wijkcentrum met sociaal-culturele
voorzieningen en zorgondersteuning;
Wij zijn groot voorstander van natuur-inclusief
bouwen en willen dat bij alle nieuwbouw toepassen;
De gemeente laat op een aantal plekken bewoners
huizen zelf ontwikkelen en beheren. Zij krijgen de
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Jonge starters moeten voldoende kansen
krijgen om in de eigen dorpen te blijven
wonen of daar terug te keren.

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

mogelijkheid om collectief hun eigen woningen te
ontwerpen. Dit gecombineerd met de inrichting van
de eigen straat of hof en het beheer daarvan;
De ChristenUnie staat voor de bouw van minimaal
30% sociale huur en 15% goedkope koopwoningen
in al onze dorpen;
Jonge starters moeten voldoende kansen krijgen om
in de eigen dorpen te blijven wonen of daar terug te
keren;
Wij zetten met name in op forse uitbreiding
van sociale huurwoningen, kleine studio’s en
seniorenwoningen. Daarmee bieden we kansen
aan lokale woningzoekers en wordt doorstroming
bevorderd;
De gemeente Barneveld ontwikkelt een visie om als
marktmeester de particuliere huur te versterken;
Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken
van een blijverslening om de woning aan te passen,
zodat ze er langer kunnen blijven wonen;
Aanvragen voor mantelzorgwoningen en
mantelzorgunits mogen niet vastlopen in lange
bureaucratische regelgeving;
De gemeente zet in op verduurzaming van
bestaande woningen (nul-op-de-meter);
De starterslening wordt voortgezet, zolang deze
meerwaarde biedt. We moeten jaarlijks bekijken of
starters voldoende koopmogelijkheden hebben;
Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten
als het gaat om wachtlijstbeheer, nieuwbouw en
studentenhuisvesting;
Met nieuwbouwprojecten wordt eerst alleen in de
gemeente Barneveld geadverteerd.

Toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin
een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar
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Concreet
•
hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. Ruimtelijke
ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

Concreet
•

•

•

•

De ChristenUnie wil de transformatie van
kantoorgebouwen naar woningen bevorderen.
De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van
bestemmingsplannen;
Ruimten in leegstaand vastgoed kunnen beschikbaar
worden gesteld aan beginnende ondernemers met
gebruikmaking van collectieve huurovereenkomsten;
De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak
‘asbestsanering’ zodat alle daken in de gemeente
Barneveld voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt
samenwerking met de provincie gezocht;
In de gemeente Barneveld zetten we ons in om
kleine woonvormen mogelijk te maken.

•

•

•

•

•

•

Woningstichting Barneveld
De ChristenUnie wil dat de gemeente Woningstichting Barneveld de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te bouwen, maar stelt wel duidelijke kaders
via de woonvisie. In deze visie moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. In de komende periode
moet de warmte- en de energievisie meer richting geven aan
de wijze waarop woningen verduurzaamd worden.
Woningstichting Barneveld draagt zorg voor voldoende sociale huurwoningen en ook voor een deel ‘sociale koop’. Woningstichting Barneveld heeft een blijvende taak ten aanzien
van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk.
Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet
alleen voor, maar vooral mét de inwoners in de gemeente.

De gemeente besteedt in de prestatiecontracten
met Woningstichting Barneveld aandacht aan de
beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede
sociale huurwoningen, aan leefbaarheid in wijken en
aan de sociale koopsector;
De gemeente Barneveld stimuleert Woningstichting
Barneveld om jaarlijks een aantal huurwoningen te
realiseren met een huurprijs lager dan 450 euro;
De gemeente Barneveld stelt met Woningstichting
Barneveld doelen op, gericht op het verbeteren van
de energiehuishouding van woningen;
In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de
corporaties te staan over de volledige verduurzaming
van de woningvoorraad;
De verkoop van sociale huurwoningen wordt
gestimuleerd en wordt gecompenseerd met
nieuwbouw. Het aandeel sociale huur in onze
gemeente bedraagt minimaal 30% van de totale
woningbouw;
We willen minimaal 50 % sociale woningen bouwen
met de volgende verdeling: 25% sociale huur, 12,5%
Sociale Koop Laag en tenminste 12,5% Sociale Koop
Hoog.
We willen in alle prijsklassen dat minimaal
30% van de woningen die gebouwd worden
levensloopbestendig zijn, dus ook geschikt voor
ouderen.

7.2 Ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de
gemeente de ruimte, maar dat moet ze samen met de inwoners doen. Door gezamenlijk initiatief van inwoners wordt de
kwaliteit van het groen hoger en de woonomgeving leuker:
de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale

samenhang. De ChristenUnie wenst een leefomgeving waar
het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor
moet je wel goede afspraken met elkaar maken.

Concreet
Voor een goede verdeling van de ruimte is het belangrijk dat:
•
wonen geconcentreerd wordt in de dorpen en niet
op het platteland;
•
bedrijven ruimte krijgen op bedrijventerreinen;
•
winkels geconcentreerd een plek hebben in de
dorpen;
•
recreatiegebieden ruimte bieden aan
recreatiebedrijven;
•
het platteland aantrekkelijk en gevarieerd blijft;
•
natuurgebieden beschermd worden;
•
de dorpen het dorpskarakter behouden;
•
een verbindend, goed onderhouden wegennet
voor verschillende vervoersvormen vooral een
milieuvriendelijke keuze van mobiliteit beter
mogelijk maakt;
•
regenwater zoveel mogelijk in de eigen omgeving
opgevangen wordt, waarbij overtollig water
vertraagd wordt afgevoerd naar de beken.

Omgevingswet
Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het
huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd.
Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van
deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte
bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande
wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is
een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein
aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein.

Ruimte
De energietransitie gaat grote invloed hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal
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wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil meer
ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de
ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen in en rond de dorpen. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen genomen worden met zoveel mogelijk
aandacht voor participatie van burgers, wijkplatforms, bedrijven en belangenorganisaties.

Functieverandering
Doordat veel boeren stoppen met hun bedrijf komen er veel
stallen leeg te staan. Als daar niets mee gebeurt, geeft dat het
landschap een rommelig aanzicht. Barneveld is goed bezig om
deze lege stallen een andere bestemming te geven of te slopen door toepassing van het functieveranderingsbeleid. Kleinschalige bedrijvigheid past prima in het buitengebied, maar
grote bedrijven moeten naar het industrieterrein. Het wordt
steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat de infrastructuur
geschikt is voor de veranderende bedrijvigheid. Hierdoor blijft
het buitengebied vitaal en aantrekkelijk voor boeren, burgers
en buitenlui. Bij al deze veranderingen moet er veel aandacht
zijn voor erfbeplanting bij woningen en bedrijven. De open
structuur van het landschap moet behouden blijven.

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor behoud van het landschap,
de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu
en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor
zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te
beschermen. De gemeente Barneveld moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de
leefomgeving.
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Concreet:
De volgende kaders voor de invoering van de omgevingswet
zijn belangrijk voor ChristenUnie
•
De ChristenUnie zet in op een groene buffer tussen
bestaande wijken en nieuwe wijken waardoor je altijd
dichtbij kan genieten van natuur. De groene buffer
naast de Burgt rondom de Barneveldse Beek is een
prachtig voorbeeld;
•
Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen worden
belanghebbenden uit de omgeving betrokken en
gehoord;
•
De gemeente is marktmeester bij
belangenafwegingen bij veranderingsprocessen in de
openbare ruimte;
•
Er wordt tussen het college en de raad een goede
manier van werken afgesproken waarbij met
zorgvuldige afweging van alle belangen efficiënte
besluitvorming tot stand komt;
•
Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de natuurtoets,
de watertoets, de bescherming van het milieu en
de leefbaarheid belangrijke kaders waaraan moet
worden voldaan;
•
Bij de voorbereiding van de Omgevingswet werkt
de gemeente nauw samen met de provincie en de
waterschappen;
•
De gemeente geeft actief ruimte aan inwoners om
hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden;
•
Bij inbreidingslocaties wordt ingezet op een invulling
met voldoende groen;
•
Behoud open landschappen en voorkom
versnippering. Open landschappen mogen niet steeds
kleiner worden. Verrommeling, versnippering en
opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan;
•
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt
rekening gehouden met (historische) landschappelijke
elementen;
•
De ChristenUnie wil dat natuur en landschap zo
‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk worden door
aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en
beleefpaden;

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Samenwerking tussen provincie, gemeente,
waterschappen, agrarische sector,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en
tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd. Het
beheer van de Stroese hei en bijvoorbeeld het
Schaffelaarse bos moet door experts gebeuren. Een
jaarlijks werkbezoek om de kwaliteit te bewaken
heeft meerwaarde;
Ruimte voor energietransitie betekent dat duurzame
vormen van energieopwekking uitgevoerd moeten
kunnen worden;
De gemeente moet zich meer inzetten om op te
treden als regiegemeente bij uitbreidingen. Zij moet
alleen behoedzaam een beperkt aantal strategische
grondposities aankopen;
De gemeente zet zich in om beheerders te vinden
voor rotondes. Het doel is passend groen of kunst op
al onze rotondes;
Inwoners hebben een belangrijke rol als het om
waterberging gaat: minder bestrating, gescheiden
afvoer van schoon en vervuild water en groen;
Bij het onderhoud van het riool wordt een
afzonderlijk systeem voor regenwater aangelegd;
De gemeente stimuleert groene daken;
In woonwijken en op bedrijventerreinen wordt
regenwater opgevangen in wadi’s.
De ChristenUnie is bereid om te investeren in
het vergroenen van het Oldenbarneveldplein in
Barneveld. Een mooi groen plein kan bijdragen aan
de ontmoeting in de buurt.
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We kiezen voor verduurzaming van het verkeer en een betere benutting van
de bestaande infrastructuur. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid
om te zorgen voor wegen en paden van goede kwaliteit.

8. Verkeer en Bereikbaarheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
•
Verkeer en bereikbaarheid zijn van groot belang voor een
sterke economie en voor ontmoeting. Het verkeer is sterk in
ontwikkeling. De opkomst van de elektrische fiets en auto,
het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg en veranderingen in het openbaar vervoer dragen daaraan bij. Verkeer
moet steeds minder een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving, onze veiligheid en de leefbaarheid. Om die reden zet de ChristenUnie binnen onze dorpen
voornamelijk in op fietsen en wandelen. De verbindingen met
omliggende regio’s willen we versterken door een lobby voor
de aanpak van knooppunt A1/A30 en steeds betere treinverbindingen.

•

•

•

We kiezen voor verduurzaming van het verkeer en een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De gemeente
heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor wegen en
paden van goede kwaliteit.

Verkeersveiligheid
Veiligheid in het verkeer is een belangrijk aandachtspunt voor
de ChristenUnie. De veiligheid komt in het geding bij onbehoorlijk gedrag van weggebruikers of als de weginrichting
niet op orde is. Beide oorzaken moeten worden aangepakt,
waarbij deskundigheid vereist is om de situatie te beoordelen.
De ChristenUnie wil dat de gemeente actief is in het opsporen en aanpakken van onveilige situaties. Daarvoor wordt in
ieder geval jaarlijks gerapporteerd over het aantal ongevallen
in onze gemeente, zodat we in kunnen spelen op trends.
Concreet
•
Er komt een meldpunt voor gevaarlijke
verkeerssituaties;
•
De inrichting van een weg moet passen bij de
aangegeven snelheid;
•
Paaltjes op fietspaden veroorzaken ongelukken.
Deze paaltjes worden waar mogelijk verwijderd;
•
De gemeente Barneveld geeft in haar verkeersbeleid
voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals

Geef geloof een stem

voetgangers en fietsers;
De gemeente Barneveld werkt actief mee aan
het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op
scholen en bij instellingen;
De snelheid in woonwijken gaat naar 30 km per uur
en wordt goed gehandhaafd. Waar nodig worden
maatregelen genomen om verkeer nog meer af te
remmen, zodat kinderen veilig kunnen spelen;
Op onderhoud van wegen moet niet bezuinigd
worden. Het basis kwaliteitsniveau is de norm voor
het gemeentelijk wegennet en achterstand dient
snel te worden ingehaald;
Voor enkele concrete verkeerssituaties wil de
ChristenUnie concrete stappen zetten naar
verbetering en meer veiligheid.
»» Uitbreiding verkeersveiligheid Postweg De
Glind;
»» Onderzoek naar verbetering van de
verkeersveiligheid op de rotonde bij De Punt; o
De verkeersveiligheid op de Wesselseweg moet
beter de komende 4 jaar. De gemeente zal in
gezamenlijkheid druk moeten zetten op de
provincie om dit te realiseren;
»» Vergroten van de verkeersveiligheid rondom de
Burgemeester Labreelaan bij de Burgthoven;
»» We willen de verkeersveiligheid verbeteren op
de Eendrachtstraat Zwartebroek;
»» Het verder doorvoeren van de 30 km zone in
ring Barneveld centrum;
»» We willen het effect van de verkeersremmende
maatregelen op de Hoevelakenseweg in
Terschuur monitoren..

gaande verkeer door het centrum is daar afgenomen door de
nieuwe rondweg
Wanneer het centrum verder wordt ontwikkeld, kan het daar
nog verkeersluwer worden. Ook voor Barneveld worden in de
komende jaren plannen gemaakt voor een rondweg aan de
oostzijde. Deze maakt het mogelijk de verkeersdrukte op de
Lunterseweg te verminderen. Wanneer Barneveld verder blijft
groeien, moet onderzocht worden of de centrumring bovendien afgemaakt kan worden met een westelijk deel, opdat er
minder verkeer door het centrum rijdt. Met ook hierop een
maximumsnelheid van 30 km is de veiligheid gediend.
Bij de reconstructie van het knooppunt A30/A1 moet het viaduct bij het hulpverleningscentrum worden verbreed.

Fiets
Concreet:
•

•

•

•

•

•

Auto
De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld. Toch ziet de
ChristenUnie graag dat er minder autoverkeer in onze dorpen
is. Dit zal de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit ten goede
komen. Voorthuizen is daarin een mooi voorbeeld. Het door-
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•

De ChristenUnie wil doorgaand verkeer weren uit de
dorpscentra. Met name Stroe, Terschuur en Garderen
alsmede Kootwijk hebben hierbij onze aandacht;
We blijven mogelijkheden benutten om zoveel
mogelijk vrachtwagenverkeer uit de dorpscentra te
weren (Garderen, Kootwijk en Voorthuizen);
Er moet voldoende parkeergelegenheid
in en rondom centra zijn om onnodige
verkeersbewegingen en opstoppingen te
voorkomen.
De gemeente zet in op de aanleg van een
centrumring met zowel een oostelijke als een
westelijke rondweg om Barneveld;
We willen de aanpak van het knooppunt A30/
A1 en de verbreding van het viaduct over de A30
bespoedigen;
Het viaduct bij het hulpverleningscentrum wordt
verbreed;
Er is aandacht voor het sluipverkeer op de Postweg
en Hessenweg naar Achterveld.

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Barneveld. Fietsen wint aan populariteit. Het is gezond, goed voor het milieu en goed voor de doorstroming
van het verkeer. Kinderen op de basisschool zien we graag
zelfstandig op de fiets naar school gaan en ouderen zien we
graag langer mobiel blijven met de fiets. Een goede en veilige
fietsinfrastructuur is de basis voor succes.

Concreet:
•

•

In de gemeente wordt een lokale fietsagenda
ontwikkeld vanwege het toenemende belang van
het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in
deze agenda zijn:
»» Meer ruimte voor de fiets; o Gerichte
stimulering van fietsgebruik; o Kwaliteitsimpuls
voor drukke routes; o Optimaliseren van
de overstap van fiets-ov-fiets; o Minder
fietsslachtoffers; o Aanpak fietsdiefstal;
»» Voldoende fietsenstalling bij bushaltes en
stations en in de dorpscentra; o Versterken
recreatieve routes;
»» Samenwerking met omliggende gemeenten;
De gemeente faciliteert de opkomst van alternatieve
fietsen, zoals de e-bike, speedbike en bakfiets.
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•

Indien nodig worden fietspaden hiervoor aangepast.
Daarbij wordt gelet op de snelheid van de
verschillende soorten fietsen;
Goed bereikbaar op de fiets betekent doorgaande
logische fietsroutes in een verbindend netwerk.

•
•

Voetpad
•

•

•
•

Ten behoeve van ouderen en andere mensen die
minder mobiel zijn, worden de voetpaden naar het
centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)
voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun
behoeften;
Voetpaden en ook de toegang tot gebouwen zijn
rolstoelvriendelijk; paaltjes en lantaarnpalen op het
voetpad moeten worden verplaatst en worden in
nieuwbouwwijken voorkomen;
Elk dorp beschikt over recreatieve routes voor een
ommetje en voor het hardlopen;
Winkelcentra dienen bij voorkeur
voetgangersgebieden te zijn. In Barneveld moet
onderzocht worden of de hele Langstraat daarvoor
wordt bestemd..

Openbaar vervoer
•

•

•

•

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar
vervoer, de gemeente voor andere vormen van
publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De
ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar
inwoners betrokken moeten worden bij de hierin te
maken keuzes;
OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met
de provincie willen we met behulp van nieuwe
mobiliteitsvormen werken aan een dekkende
bereikbaarheid;
De busverbindingen tussen Barneveld en Arnhem en
tussen Voorthuizen en Amersfoort blijven van belang
voor respectievelijk Kootwijkerbroek en Terschuur;
De Valleilijn is een waardevolle treinverbinding die
moet kunnen groeien;
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•

•
•

•
•

•

De huidige frequentie van de Valleilijn blijft zoals die
nu is;
De ChristenUnie wil een directe verbinding tussen
station Barneveld-Noord en Apeldoorn met een
tussenstop (en dus een extra station) in Stroe;
Bushaltes zijn en blijven toegankelijk voor ouderen
en gehandicapten;
Waar mogelijk en gewenst worden combinaties
van doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi,
scholierenvervoer, wmo-vervoer);
De sociale veiligheid in de omgeving van haltes,
stations en parkeerplaatsen moet in orde zijn.

Parkeren
Bij het parkeren zijn service en beschikbaarheid van een parkeerplek van groot belang. De gemeente draagt er zorg voor
dat de parkeerdruk in balans is.
•
Betaald parkeren wordt ingezet om de parkeerdruk
te reguleren;
•
De tarieven gaan niet omhoog;
•
Het serviceniveau van betaald parkeren moet
uitstekend zijn;
•
Belparkeren en betalen per minuut zijn de norm. Zo
betaal je nooit te veel;
•
De gemeente overlegt met lokale partijen als een
blauwe zone moet worden aangelegd of aangepast;
•
Het transferium Barneveld-Noord wordt bij
evenementen ingezet als parkeeroverloop. De
gemeente onderzoekt hiertoe de invoering van een

combiticket voor parkeren met een retourreis naar
Barneveld of Voorthuizen c met trein of bus;
Er komen meer laadpunten voor elektrische
vervoersmiddelen:
Aan de rand van Garderen moeten meer
parkeerplekken komen om het parkeren in het
centrum te verminderen;
Kootwijk heeft onvoldoende parkeerplaatsen. De
gemeente doet onderzoek naar het creëren van
extra parkeerplaatsen in het dorp van Kootwijk en
zorgt waar mogelijk voor uitbreiding.
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Geef geloof een stem

