
 

 

 
Lukas Scheijgrond 
 
Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: ontwikkeling locatie de Koepel 
Voorthuizen, 21 mei 2019 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stellen we u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de ontwikkeling van de 
huidige locatie van dorpshuis de Koepel in Garderen. 
 
Met de komst van het nieuwe dorpshuis in Garderen zal de huidige locatie anders ingevuld gaan 
worden. In het raadsvoorstel van de realisatie van het dorpshuis van 23 augustus 2016 viel te 
lezen dat deze grond aan van de Kolk verkocht zou worden voor woningbouw. 
 
Van Plaatselijk Belang Garderen heeft de ChristenUnie een brief ontvangen waarin gesteld wordt 
dat binnenkort de bestemmingsplanprocedure voor deze locatie wordt opgestart. Deze locatie 
neemt een belangrijke plek in het dorp in, bijvoorbeeld als het gaat om parkeren. Ook werkt het 
dorp aan de dorpsvisie. Veel inwoners zijn hier bij betrokken. Wij hechten aan de inbreng van 
inwoners als het gaat om hun eigen dorp. Om deze redenen hecht onze fractie, evenals 
Plaatselijk Belang, aan inbreng van inwoners bij het proces om tot herontwikkeling te komen.  
 
De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen: 

1. Klopt het dat op korte termijn een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart? 
2. In hoeverre zijn de inwoners van Garderen betrokken bij deze planvorming? 

 
Het is bekend dat de parkeren in het centrum van Garderen een probleem is en dat er veel 
gebruik gemaakt wordt van de parkeerplaats bij de Koepel. 
 

3. Hoe heeft het college zich ingezet voor voldoende parkeerplaatsen bij deze locatie voor 
nieuwe bewoners, vervanging van de huidige parkeerplaatsen en parkeerplaatsen die 
helpen om het parkeerprobleem in het centrum op te lossen? 

4. Welke andere oplossingen voor het parkeerprobleem onderzoekt het college? 
 
Wij zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap van den Top 
Lukas Scheijgrond 
 
 
 



 

 

 
 


