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Barneveld, een waardevolle gemeente

‘Zou het voor een tijd als deze zijn?’ Die woorden uit het boek 
Esther haalde Gert-Jan Segers eind 2016 vlak na zijn benoeming 
tot partijleider aan tijdens de Algemene Beschouwingen in 
de Tweede Kamer. Esther was koningin geworden en maakte 
mee dat een vooraanstaand lid van de regering regelde dat 
het Israëlitische volk, haar volk, uitgeroeid zou worden. Haar 
oom stelde haar de vraag: Zou het voor een tijd als deze zijn 
dat je koningin bent geworden?’

Ook als Barneveldse politici mogen we die vraag stellen. 
Weliswaar nemen we een veel bescheidener rol in dan 
koningin Esther deed en is de situatie nu niet zo neipend als 
toen voor het volk van Israel, maar we mogen onszelf wel de 
vraag stellen: Zou het voor een tijd als deze zijn dat we mogen 
meewerken om de Barneveldse samenleving vorm te geven? 
En wat zijn dan de uitdagingen in Barneveld waar we een 
antwoord op moeten vinden? Hoe kunnen we van waarde 
zijn voor onze gemeente? En wat is er waardevol in onze 
gemeente? Dan kunnen we denken aan het beschermen van 
gemeenschapszin. Deze is essentieel voor de leefbaarheid. 
Veel mensen helpen elkaar via vrijwilligerswerk. Buren, 
kinderen en partners bieden mantelzorg als dat nodig is. 
Binnen de familie, de kerk en de buurt helpen mensen elkaar 
meer dan op andere plekken in ons land. Dat is waardevol, 
bijvoorbeeld voor mensen die ouder en minder zelfredzaam 
worden. Maar het is niet vanzelfsprekend. Daarom wil de 
ChristenUnie erin investeren. En investeren in de toekomst 
begint bij de jeugd en onze jongeren.

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we vinden dat 
jongeren de kans moeten hebben om 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, maar voor wie het lastig is om weer terug te 
komen. We moeten ze hierbij helpen, door in onze dorpen 
genoeg huizen te bouwen die passen bij hun portemonnee. 

Dat is waardevol.

Investeren in gemeenschapszin betekent ook dat iedereen 
moet kunnen meedoen. We vinden het belangrijk dat 
mensen via regulier werk of via vrijwilligerswerk meedoen 
in de samenleving en dat huishoudens uit werk een inkomen 
vergaren. Daarom is het goed om bedrijvigheid de ruimte 
te geven. Als de gemeente bijstandsuitkeringen verstrekt, 
moet ze degenen die een uitkering krijgen helpen om werk 
te vinden. Daarvoor is het belangrijk dat we ondernemers 
de ruimte geven om te ondernemen. Dat zorgt ervoor dat 
mensen werk kunnen vinden en dat vergroot de welvaart. 
Een goede bereikbaarheid is daarvoor belangrijk. Ook vinden 
we het belangrijk dat er bij de dorpskernen voldoende 
bedrijventerreinen zijn. In Stroe bijvoorbeeld leeft die wens.

Ook als we ondernemers voldoende ruimte geven, kan het 
gebeuren dat sommige mensen moeten rondkomen van een 
uitkering. Dat moet zo veel mogelijk een tijdelijke situatie 
zijn. Ook zijn er mensen die met hun werk een relatief laag 
inkomen verdienen. Voor degenen die van een gering inkomen 
moeten rondkomen, hebben we oog, want ook zij moeten 
kunnen meedoen. Zo vindt de ChristenUnie het belangrijk dat 
kinderen en jongeren uit een gezin met een laag inkomen via 
de bijzondere bijstand lid kunnen worden van een sport- of 
muziekvereniging. Ook organiseert de gemeente op initiatief 
van de ChristenUnie regelmatig een overleg met organisaties 
om zo snel mogelijk te helpen als er schulden ontstaan. Op 
deze manier zorgen we ervoor dat iedereen betrokken kan 
zijn bij de samenleving. Dat is waardevol!

We willen een maatschappij waarin niet je prestatie bepaalt 
wie je bent; geen maatschappij waarin het normaal is dat 
kinderen en jongeren burn-out raken door prestatiedruk. 
We willen een samenleving waarin het gezin prioriteit heeft. 
Sociale verbanden zijn de basis van een sterke samenleving. 
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Daarom is het belangrijk dat mensen bij het Centrum voor 
Jeugd en gezin terechtkunnen voor ondersteuning bij de 
opvoeding en voor hulp om, waar mogelijk, echtscheiding 
te voorkomen. Een gezonde gezinssituatie is voor kinderen 
waardevol.

In onze samenleving wordt rust een schaarser goed. Dat 
komt niet alleen doordat we harder moeten werken als 
we onze levensstandaard willen handhaven, maar ook 
door technologische innovaties. Zo worden we door onze 
mobieltjes en Ipads verleid om elk moment van rust in te 
vullen met informatie. Het moet normaal zijn om tijd te 
hebben voor ontmoeting, zonder steeds te worden afgeleid 
door sociale media. Daarnaast is het belangrijk dat één dag 
in de week niet in het teken staat van werk, maar van rust 
- in het gezin, in het samenkomen rondom Gods woord, in 
het ontmoeten van vrienden en familie en in de natuur. In 
verschillende gemeenten om ons heen zijn in de afgelopen 
jaren de deuren van de winkels op zondag open gegaan. Wij 
hechten eraan dat het ook voor winkeliers normaal is een dag 
in de week rust te hebben. Het leven moet niet alleen maar in 
het teken staan van een op volle toeren draaiende economie. 
Daarvoor is een rustdag te waardevol.

Naast gemeenschapszin en rust kunnen zetten we ons in 
voor een veilige omgeving om in op te groeien. Ook dat 
is een uitdaging. Sociaal mag onze gemeente een veilige 
omgeving zijn, bijvoorbeeld doordat er genoeg speelplekken 
zijn waar kinderen en hun ouders elkaar ontmoeten, zodat 
mensen in de wijk elkaar leren kennen. Maar ook doordat 
alle kinderen, ongeacht het inkomen van ouders, lid 
kunnen worden van een sport- of muziekvereniging. 
Maar ook streven we ernaar dat Barneveld een fysiek 
veilige omgeving vormt. 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 de komst van een extra uitrukdependance voor 
de brandweer in Barneveld is gericht op nog betere 

hulpverlening. Je veilig weten op 
straat is waardevol.
Onze aarde moet leefbaar blijven voor mens en dier. Als we 
willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten 
van schone lucht, dan 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. Dat is waardevol.

Daarom is het voor een tijd als deze dat we ons voor de 
komende vier jaar kandidaat stellen. Omdat we willen dat 
Barneveld een gemeente is waar mensen het normaal vinden 
om naar elkaar om te zien. Waar we zorg dragen voor onze 
ouderen en zieken, waar mensen een sociaal netwerk kunnen 
opbouwen, waar niet jagen de boventoon voert, maar 
het samen leven. Het is voor een tijd als deze dat we onze 
kinderen een veilige leefomgeving kunnen bieden in een 
gebroken wereld. Het is voor een tijd als deze dat we stappen 
moeten 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 Barneveld 
bijzonder zijn en blijven.
Op deze manier proberen wij de komende jaren van waarde 
te zijn voor Barneveld. Als u het daar mee eens bent, lees dan 
verder in het verkiezingsprogramma hoe we daarvoor willen 
zorgen en stem op 21 maart op de ChristenUnie. Dat zou 
waardevol zijn.
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Betrouwbare overheid

Voor veel mensen heeft de gemeente in de afgelopen jaren 
een belangrijkere rol gekregen. Denk bijvoorbeeld aan kin-
deren die in een gezinshuis opgroeien en op de Donnerschool 
zitten in de Glind. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van 
besluiten van de gemeente. Krijgen ze een indicatie voor de 
ondersteuning die ze nodig hebben? Is het leerlingenvervoer 
goed geregeld, zodat ze op tijd opgehaald worden? Dat zijn 
vragen die hen en hun ouders bezighouden.

Maar ook mensen die een huis kopen en er zeker van willen 
zijn dat ze in een rustige buurt terecht komen, zijn afhankelijk 
van de gemeente. Het bestemmingsplan kan duidelijk aange-
ven dat er geen bedrijven in de buurt gevestigd mogen wor-
den. Maar soms zijn mensen afhankelijk van het handhavend 
optreden van de gemeente.

De gemeente moet dus betrouwbaar zijn. Dat is nodig om 
mensen zekerheid te geven dat hun rechten gerespecteerd 
worden en hun belangen en waarden worden meegewogen 
in de besluitvorming. Maar de overheid moet ook betrouw-
baar zijn als het gaat om het beheer van de financiële midde-
len en de bescherming van de privacy. In dit hoofdstuk vindt 
u uitgewerkt hoe de ChristenUnie daarmee wil omgaan. We 
vragen graag uw vertrouwen, maar beseffen dat er alleen ver-
trouwen kan zijn als de overheid betrouwbaar is.

1.1 FINANCIËN

Waar staat de ChristenUnie voor?

Al het beleid dat de gemeente uitvoert kost geld. Dit geld 
wordt deels via het rijk en deels door gemeentelijke belastin-
gen en heffingen bijeen gebracht. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan.
De ChristenUnie vindt dat er niet meer geld uitgegeven mag 
worden dan er binnenkomt. Als de inkomsten afnemen, moet 
er ook minder uitgegeven worden. Bij bezuinigingen moeten 
de kwetsbaren in onze samenleving ontzien worden. Ook mag 
het niet zo zijn dat door bezuinigingen de veiligheid van men-
sen in het geding komt. De ChristenUnie kijkt kritisch naar 

uitgaven en de financiële situatie van de gemeente. Daarbij 
dragen we zorg voor het terugdringen van de schulden.

Wat de onroerende zaakbelasting betreft, vindt de Christen-
Unie dat deze in principe niet verhoogd moet worden, be-
halve met een inflatiecorrectie. Mocht er door een crisis toch 
behoefte zijn aan verdere verhoging dan moet deze in betere 
tijden weer getemperd 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 een andere partij;
• 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 ver-
plichtingen heeft de gemeente beschikking over veel gevoe-
lige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig 
om snel de juiste zorg 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 persoonsgege-
vens is een grondrecht. Daarom moeten inwoners goed ge-
informeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsge-
gevens zijn neergelegd in de Wet bescherming persoonsge-
gevens (Wbp) en verder uitgewerkt in o.a. de Wmo en de 
Jeugdwet. Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één 
privacywet: de AVG. Deze wet legt de gemeente de verplich-
ting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat be-
treft de bescherming van persoonsgegevens.



Geef geloof een stem

Concreet:
• Elke medewerker van de gemeente die gevoelige 

persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining 
of heeft een dergelijke training gevolgd;

• Er moet bij de gemeente een privacyfunctionaris 
zijn die ervoor zorgt dat binnen de organisatie het 
privacybewustzijn op peil blijft;

• Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten 
zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op 
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 raadsleden zijn hoopvol en realistisch. Vol ver-
trouwen 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, ver-
enigingen en inwoners om goed op de hoogte te zijn van wat 
er in onze gemeente speelt. Op onze website en op social me-
dia geven we niet alleen onze standpunten, maar ook uitleg 
over onze afwegingen. Mensen die met ons in gesprek willen, 
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 vergadering die ongeveer twee maal 
per maand plaatsvindt.

Op deze manier hebben wij een sterke en waardevolle verbin-
ding met onze omgeving en zijn wij op de hoogte van wat er 
speelt in de maatschappij. Want dat er meer speelt dan wat er 
in de krant te lezen is, daarvan zijn wij ons goed bewust. Leed, 
verdriet en boosheid spelen zich vaak in stilte af en daarvoor 
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.
De ChristenUnie luistert en als er keuzes moeten worden ge-
maakt, wegen we alle belangen goed af. Daarvoor leggen 
ChristenUnie-raadsleden elk voorstel langs de meetlat van 
verantwoorde besluitvorming. En daarop mogen we aange-
sproken worden!

Domein overheid
• Geen verantwoordelijkheden overnemen en zo 

min mogelijk mengen in zaken van individuen of 
gemeenschappen;

• Dienstbaar zijn aan de samenleving.

Behoorlijk bestuur
• 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
• Welke reacties zijn er vanuit andere partijen, van de 

kiezers en van de betrokkenen bij het voorstel?

Rechtvaardig
• Zijn alle betrokkenen gehoord of bevraagd?
• Wie of wat ondervinden er gevolgen van het voorstel?
• Zijn hier partijen die hun stem niet kunnen laten horen?
• Is er aandacht voor de gevolgen voor mensen in de 

toekomst?

ChristenUnie koers consistent
• Zijn we consistent? 
• Staat hierover iets in het verkiezingsprogramma?

Ruimte voor levensbeschouwelijke diversiteit
• Geeft het voorstel ruimte aan mensen om hun geloof of 

levensbeschouwing een plek te geven in hun leven, in het 
onderwijs, op het werk etc.?

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

maken en ook waarom.
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Binnen Begroting
• Zijn de kosten in verhouding met de opbrengsten?
• Vinden we het bedrag dat voor een zaak is uitgetrokken 

passend, of kunnen we het geld beter besteden?
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De ChristenUnie gelooft in een samenleving waarin ieder-
een meedoet. Om mee te doen moet je wel contacten heb-
ben. Bijna iedereen maakt wel deel uit van een of meerdere 
netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, 
vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en 
sociale media. Tegelijk zijn er ook veel mensen eenzaam of 
hebben een beperkt netwerk. Het individualisme dat kenmer-
kend is voor deze tijd, werkt door in de samenleving. Om te 
voorkomen dat er mensen tussen wal en schip belanden, blijft 
de ChristenUnie inzetten op de uitgangspunten van de par-
ticipatiesamenleving. Als je kan, doe je mee! Het getuigt bo-
vendien van naastenliefde als mensen elkaar helpen en voor 
elkaar zorgen. Daarnaast zorgt de gemeente voor passende 
ondersteuning waar dat nodig is. Inwoners hebben daarbij de 
vrijheid om te kiezen voor een identiteitsgebonden organisa-
tie. Uitgangspunt is dat elk mens waardevol is en tot ontplooi-
ing mag komen, ongeacht gezondheid, seksuele geaardheid, 
afkomst, ras of leeftijd.

2.1 VOLKSGEZONDHEID

Waar staat de ChristenUnie voor?

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. Door te 
investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) 
gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van ver-
slaving opgroeien. 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. Volksgezondheid is ook één 
van de thema’s in de nog te ontwikkelen Omgevingsvisie op 
basis van de nieuwe omgevingswet. Het is van groot belang 
dat thema’s als fijnstof, het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en uitlaatgassen daarin aandacht krijgen.

Concreet:
• De gemeente stimuleert een gezonde levensstijl;

• De gemeente zet het ingezette beleid tegen 
overgewicht voort;

• 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 in op het terugdringen van 
rubbergranulaat op sportvelden. 

2.2 JEUGD EN GEZIN

Waar staat de ChristenUnie voor?

De Nederlandse samenleving is gebaat bij stabiele gezinnen, 
huwelijken en relaties, waar kinderen veilig kunnen opgroei-
en. Dat is een belangrijke basis voor de rest van hun leven
Met veel kinderen in Barneveld gaat het gelukkig goed. Zij 
groeien op in een evenwichtige omgeving. Vanuit de ge-
meente is daarbij geen extra hulp of ondersteuning nodig. 
Een kleinere groep heeft deze ondersteuning wel nodig. Als 
er ondersteuning nodig is, moet de gemeente maatwerk le-
veren.

Jeugdigen
Barneveld is een gemeente met een jonge bevolking. De 
ChristenUnie vindt dat daarmee extra rekening moet worden 
gehouden. Voor jongeren moet het prettig zijn om in Bar-
neveld 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 wat te doen is in Bar-
neveld. Goede sportvoorzieningen en plekken om elkaar te 
ontmoeten horen daar zeker bij. Het is ook belangrijk dat 
voor kinderen voldoende activiteiten worden georganiseerd 
en er vertier is. De gemeente kan organisatoren stimuleren 
ook voor deze jonge doelgroep activiteiten te ontplooien met 
bijvoorbeeld een springkussenfestijn of een kinderdorp van 
hutten. Organisaties als Be Active, Optisport, Athletes in ac-
tion en de vakantiebijbelweken zijn op dit gebied positieve 

Welzijn en Zorg
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voorbeelden en moeten zeker niet belemmerd worden.

Jeugdhulp
Als er jeugdhulp of ondersteuning nodig is, moet dat goed 
geregeld worden. Met de gespreksvoerder Jeugd van de ge-
meente of een medewerker van het CJG (centrum voor jeugd 
en gezin) vindt een gesprek plaats. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat hierbij goede afstemming plaatsvindt met de 
betrokken organisaties. Niemand vindt het leuk om van het 
kastje naar de muur te worden gestuurd. Ook de afstemming 
met het onderwijs is belangrijk. Het onderwijs heeft welis-
waar zijn eigen verantwoordelijkheid in hulp en ondersteu-
ning, maar een goed samenspel tussen gemeente en school 
is essentieel. Sommige doelgroepen hebben het extra zwaar. 
Speciale aandacht moet uitgaan naar jonge (alleenstaande) 
moeders en vaders.
Extra inzet hierbij kan gevonden worden door het verster-
ken van eigen netwerken en initiatieven waarin ouders an-
dere 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 gezinshui-
zen vervullen daarbij een belangrijke rol. 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 kan worden voorkomen dat kinderen in 
een instelling terechtkomen. 

Kindermishandeling
Kindermishandeling is een groot probleem en komt helaas 
veel voor in Nederland. Het komt ook voor in Barneveld. Wij 
vinden het uitstekend dat de gemeente Barneveld actief met 
dit thema bezig is. Kinderen hebben immers het recht om vei-
lig te kunnen opgroeien. Scholen, kinderopvang, sportvereni-
gingen, kerken, eigenlijk 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 campagne moet daarom worden 
doorgezet.

Versterken van relaties
Het aantal echtscheidingen en vechtscheidingen neemt helaas 
nog steeds toe. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ou-
ders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning bij re-
latieproblemen is daarom nodig. Uiteraard moet de overheid 
zich niet mengen in relaties van mensen. Wel moet er vol-
doende aanbod van hulp laagdrempelig aanwezig zijn wan-
neer er dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld via het CJG of het 
consultatiebureau.

Concreet:
• Het gezin staat centraal; 
• Inzetten op het versterken van relaties;
• Maatwerk bij Jeugdhulp;
• We ondersteunen pleeggezinnen en gezinshuizen;
• We willen speciale aandacht voor de landelijke 

functie van jeugddorp De Glind;
• Continueren van de aanpak van kindermishandeling;
• Stimuleren van organisatoren om ook voor de 

jonge jeugd voldoende activiteiten (zoals een 
springskussenfestijn of een kinderdorp van hutten) 
te organiseren.

2.3 HULP EN ONDERSTEUNING

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het is belangrijk dat de inwoners van Barneveld zoveel mo-
gelijk de kans krijgen mee te doen en zich te ontplooien. Ei-
gen 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 talloze organisaties. Ook 

Het getuigt van naastenliefde als mensen elkaar helpen en 
voor elkaar zorgen. Daarnaast zorgt de gemeente voor 

passende ondersteuning waar dat nodig is.
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de kerken nemen wat dit betreft een belangrijke 
plek in. Het is van groot belang dat we dat als ge-
meente blijven bevorderen en ondersteunen. Het 
contact met de kerken vindt o.a. plaats via het pas-
toresoverleg. Een mooi platform waarbij alle kerken worden 
uitgenodigd en elkaar en de gemeente kunnen ontmoeten. 

Regelvrij budget
Als het gaat om de hulp en ondersteuning die de gemeente 
biedt, werkt zij met zogenaamde keukentafelgesprekken. De 
ChristenUnie vindt dat een goede zaak, omdat daarbij alles 
aan bod kan komen en oplossingsgericht wordt gewerkt. Zo 
wordt voorkomen dat er schotten ontstaan tussen verschillen-
de beleidsterreinen en kan worden doorgepakt als dat nodig 
is. Die manier van werken moet worden doorgezet en uitge-
breid. 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 door 
bijvoorbeeld onnodige bureaucratie.
Wanneer het komt tot hulp via een voorziening van de ge-
meente mag het niet zo zijn dat de eigen bijdrage voor fi-
nanciële problemen zorgt of zelfs tot zorgmijding leidt. De 
ChristenUnie wil dat daar goed op wordt gelet. Ook moet 
zorgvuldig worden omgegaan met zorgmiddelen die ver-
strekt worden, bijvoorbeeld door hergebruik te bevorderen. 

Vrijwilligers
De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk 
dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers blijven onze VIPS! 
Daarom wil de gemeente 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 zor-
gen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, 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 wor-
den 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 res-
pijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers 
te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg 
waardoor de mantelzorger even vrijaf heeft, waardering van 
de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die 
mantelzorger zijn geworden.

Iedereen telt mee en doet mee
In de afgelopen periode is het VN-verdrag betreffende de 
rechten van mensen met een beperking, mede dankzij inspan-
ningen van de ChristenUnie, vastgesteld. Eén van de zaken 
die daarin is geregeld, is dat gebouwen, voorzieningen en de 
openbare ruimte 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 sa-
menleving zich voortdurend ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld 
aan de toegankelijkheid bij evenementen en festiviteiten. 
Voor mensen met een beperking kan dit nog verder verbe-
terd worden. 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. 
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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-
corporaties, een verantwoordelijkheid heeft. Woningeigena-
ren moeten daarom informatie kunnen krijgen over het le-
vensloopbestendig 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 samen-
leving een plaats heeft en dat hiervoor voldoende woningen 
beschikbaar zijn.  Niet alleen woningen, maar ook de open-
bare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot 
ontmoeting en activiteiten. 

Langer zelfstandig wonen kan leiden tot situaties waarbij li-
chamelijke of geestelijke klachten toenemen of waarbij spra-
ke is van sociaal isolement. 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 gemeen-
te kan hierop worden ingespeeld. Het is goed dat ouderen 
van boven de 75 nu al bezoek kunnen krijgen van de oude-
renadviseurs van Stichting Welzijn Barneveld. Informatie over 
deze onderwerpen moet makkelijk beschikbaar zijn, o.a. via 
de website van de gemeente. Per wijk moet er een actuele 
sociale kaart worden ontwikkeld, die ook in gedrukte vorm 
beschikbaar is. Bij dit alles is het belangrijk dat ouderen vol-
doende digitaalvaardig blijven of worden. De cursussen die 
hiervoor worden gegeven, spelen daarin een belangrijke rol. 

Verslavingszorg
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen 
aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie 
wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belang-
rijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs, 
maar ook op gameverslaving en 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. Voorlichting op scholen en bij feesten moet 
gericht zijn op preventie. Goed dat dit in het gezondheidsbe-
leid van de gemeente al aandacht heeft gekregen. 

Opvangvoorzieningen
De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid voor men-
sen 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.

In de opvang van dak- en thuislozen neemt de gemeente Ede 
een belangrijke plaats in, omdat zij door het rijk is aangewe-
zen 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 Barne-
veld hoeft op straat te slapen. In deze opvanglocaties moeten 
jongeren en gezinnen speciale aandacht krijgen. 

Elkaar ontmoeten
Gemeenschapszin is belangrijk. Voor mensen is het hebben en 
onderhouden van sociale contacten van levensbelang. Geluk-
kig stimuleert de gemeente dit op verschillende manieren. Als 
fractie zijn we blij met de bouw van nieuwe dorpshuizen in 
Voorthuizen en Garderen. We hopen dat het nieuwe Trefpunt 
Voorthuizen helpt om de sociale binding op peil te houden. In 
Garderen zijn verschillende initiatieven erop gericht de sociale 
binding te laten toenemen. We verwachten dat de nieuwe 
Koepel daaraan zal bijdragen.

Decentraal werken gemeente
Het is van belang dat de gemeente steeds klantvriendelij-
ker 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 in-
woners (bijv. in een verzorgingstehuis of een dorpshuis). De 
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ChristenUnie wil dit graag als pilot inzetten.

Concreet:
• 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;
• De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod 

in mantelzorgondersteuning, waaronder 
een respijtvoorziening. Dit is zorg aan een 
zorgbehoevende, met als doel om de matelzorger 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 woonzorgcombinatie.
• De gemeente heeft samen met Stichting Welzijn 

Barneveld nadrukkelijk aandacht voor een goede 
samenwerking tussen formele en informele zorg. 
De gemeente heeft dus 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.

• Dorpshuizen zijn van belang om de gemeenschapszin 
te bevorderen.

2.4 ZORG VOOR VLUCHTELINGEN

Waar staat de ChristenUnie voor?

De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor goede op-
vang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben 
verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. Voor de in-

tegratie 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 vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelin-
gen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. We willen pro-
blemen bij deze groep vóór zijn en stimuleren daarom het 
volgen van een opleiding. 
Het rijk geeft aan hoeveel vluchtelingen de gemeente Bar-
neveld 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 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 Ath-
letes in Action, verdienen aanmoediging en ondersteuning. 
Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Neder-
landse normen en waarden leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. 
Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staat-
lozen. De ChristenUnie wil dat onze gemeente altijd een mi-
nimale opvang biedt bestaande uit bed, bad en brood, ook 
wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.

Concreet:
• De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor 

het huisvesten van statushouders verspreid over de 
wijken;

• 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 
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De ChristenUnie vindt het van groot 
belang dat scholen en andere organisaties 

samenwerken rondom jeugd.  

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 begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
zolang ze (nog) in Nederland zijn.

2.5 ONDERWIJS

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het geven van goed onderwijs is geen directe verantwoor-
delijkheid van de gemeente, deze ligt bij de schoolbesturen. 
Toch zijn er vanuit het onderwijs een aantal raakvlakken met 
zaken waar de gemeente wel verantwoordelijk voor is. Uit-
gangspunt daarbij is dat elk kind bijzonder en uniek is en het 
recht heeft om zich te ontwikkelen. Voor kinderen die zowel 
op school (Passend Onderwijs) als via de gemeente ondersteu-
ning krijgen, moet er een goede afstemming zijn, het moet 
elkaar aanvullen. 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 ver-
vullen 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, naar schatting gaat het om circa 2,5 miljoen 
mensen. De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat de ge-
meente in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams 
aan de aanpak van laaggeletterdheid werkt. De Voorleesex-
press, waarbij een vrijwilliger in een gezin komt om voor te 
lezen, is hiervan een mooi voorbeeld.
 

Vroeg- en voorschoolse educatie
Om ontwikkelings- en onderwijsachterstanden zo vroeg mo-
gelijk op te sporen en te begeleiden, faciliteert de gemeente 
de kinderopvang en peuterspeelzaal. Regelmatig contact met 
het consultatiebureau en het CJG is essentieel. Een doorlopen-
de leerlijn met het vervolgonderwijs is belangrijk.

Maatschappelijke stage
Wij zijn blij met de maatschappelijke stage voor leerlingen in 
onze gemeente. Zo kunnen zij kennismaken met vrijwilligers-
werk en de beroepspraktijk. De maatschappelijke stage be-
vordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. De kosten worden gedragen door de gemeente en 
de scholen. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid benadrukt. 

(Hoger) Beroepsonderwijs
Technisch vakmanschap en afstemming met de arbeidsmarkt 
is belangrijk.
De vmbo-instelling “De Meerwaarde” is hiervan een goed 
voorbeeld. Hier worden banden met het bedrijfsleven ver-
sterkt. Voor zowel leerlingen als bedrijven is dit een goede 
ontwikkeling. De gemeente kan hierin een verbindende rol 
spelen. We zijn blij dat het Groenhorstcollege mag starten 
met hbo-onderwijs en dat de samenwerking met de Wage-
ningen Universiteit wordt geïntensiveerd.

Huisvesting
Het is van groot belang om het integraal huisvestingsplan 
(IHP) voor alle scholen van onze gemeente up-to-date te hou-
den. Scholen groeien en krimpen. Flexibel bouwen is hierbij 
het motto. Bij onderwijshuisvesting moet 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. 
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Concreet:
• 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
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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 ken-
nen en door veel mensen van buiten onze gemeente bezocht 
worden. De ChristenUnie is trots op onze ondernemers. Trots 
op onze boeren. 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 fi-
nancieel opzicht. 

3.1 ECONOMIE

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed inkomen is essentieel voor mensen om onbezorgd 
te kunnen leven. Daarom moet de gemeente kaders scheppen 
waarbinnen bedrijven ruimte krijgen om te kunnen functio-
neren. Gelukkig kunnen veel bedrijven in de gemeente Bar-
neveld goed uit de voeten. Niet voor niets staat Barneveld 
op plaats 6 in de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten van 
Nederland. Ook is het centrum van Barneveld uitgeroepen tot 
meest vitale middelgrote winkelcentrum van Nederland. 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 wor-
den voortgezet.

Barneveld is onderdeel van de Foodvalley. Voor een deel 
wordt economisch beleid binnen de Foodvalley afgestemd. De 

ChristenUnie vindt deze samenwerking in het belang van Bar-
neveld. Bijvoorbeeld in de lobby voor verbetering van knoop-
punt A1-A30. Ook kan de samenwerking tussen de gemeen-
ten, 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.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er, op beperkte 
schaal, industrieterreinen kunnen komen bij de kleine dor-
pen. In Voorthuizen wordt hieraan gewerkt, maar ook in 
Kootwijkerbroek en Stroe is hier behoefte aan. 

In onze gemeente zijn veel ZZP’ers. Deze mensen zijn financi-
eel 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 on-
dersteunen. 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.

Onze gemeente heeft twee vitale winkelcentra, in Barneveld 
en Voorthuizen. De leegstand is minimaal. De ChristenUnie 
vindt het belangrijk dat dit zo blijft. Daarom hebben we ons 
hevig verzet tegen de verhuizing van Albert Heijn uit het cen-
trum van Voorthuizen naar Vlasbekje. Dit zou het centrum 
uit elkaar getrokken hebben. Gelukkig heeft dit verzet bij-
gedragen aan de totstandkoming van een prachtige nieuwe 
supermarkt aan het Smidsplein.

Zo zijn wij ook tegen een extra warenmarkt op zaterdag in 
het centrum van Barneveld. Dit zou ten koste gaan van de in-
komsten van onze Barneveldse winkeliers. Ook zou het ervoor 
zorgen dat er op zaterdag moeilijk geparkeerd kan worden. 

Behalve dat de gemeente zich moet inzetten voor onze bedrij-
ven, mag van het bedrijfsleven  inzet voor de samenleving ver-
wacht worden. Bijvoorbeeld doordat ondernemers een werk-

Economie, Werk en Inkomen
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plek bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De 
gemeente dient hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.

De ChristenUnie wil graag de lokale economie stimuleren. 
Maar bij een gezonde economie hoort ook rust. De behoefte 
aan rust is een gegeven dat de Here God in de schepping ge-
legd heeft. Hij schiep de aarde in zes dagen en rustte op de 
zevende. Op veel plekken moeten winkeliers zeven dagen per 
week de winkel open doen. Door de veelheid aan sociale me-
dia wordt het steeds moeilijker rust te vinden. De ChristenUnie 
vindt het belangrijk dat in Barneveld mensen tot rust kunnen 
komen, in kerkdiensten, door vriendschappen en familieban-
den te onderhouden of door zich terug te trekken in de stilte. 
Daarom zijn we zuinig op de rustdag. Eén dag waarop je mag 
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:

• Bedrijventerreinen in Stroe en Voorthuizen gaan er 
komen;

• 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. Zodra het 
centrum verkeersluw wordt, moet het centrum 
aantrekkelijker worden. Dit betekent dat er tussen 
Di Luca en de Daltons duidelijker één loop moet 
komen;

• Al langere tijd leeft de wens om het centrum van 
Voorthuizen groener te maken. Ook hier moet 
opnieuw een poging voor gewaagd worden 

wanneer de verkeerssituatie verandert;
• Comfortabel parkeren door voldoende gratis 

parkeerplaatsen verder buiten het centrum en 
achteraf betaald parkeren of belparkeren 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.

 

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 lande-
lijke 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!

Helaas telt Barneveld momenteel toch nog ongeveer 700 
werklozen en is het voor hen moeilijk om aan een baan te ko-
men. Er zijn daarnaast te veel mensen die ondanks een baan 
dicht bij of onder de armoedegrens leven.
We leven in één 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 rand-
voorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kun-
nen werken. De ChristenUnie zet zich in voor bijvoorbeeld 
experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en 

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

op onze hardwerkende inwoners.
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vormen van bijstand zonder veel regels. 

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

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 ver-
anderd. Dit vraagt een zorgvuldig proces waarbij de expertise 
op dat gebied niet verloren mag gaan. Tegelijk is de gemeen-
te verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor 
een coöperatieve samenwerking tussen de Sociale Werkvoor-
ziening 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-)
stage te lopen.

Concreet:
• 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, mag een tegenprestatie 
worden verwacht. Daarbij 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 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 een lokaal experiment met 
regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet;

• 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.

Armoede en preventie
In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veel-
zeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende 
ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. 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 ar-
moede van generatie op generatie overgaat, moet zoveel mo-
gelijk worden doorbroken.

Concreet:
• Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting 

over geld en budgetbeheer aangeboden worden op 
ontmoetingsplekken in de wijken.

• De gemeente zorgt er voor dat minimaal jaarlijks 
actief bekend wordt gemaakt welke minima-
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regelingen 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 
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

Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuld-
eisers en 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 mo-
gelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te 
benutten moet het gebruikelijk zijn om bij de eerste melding 
ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligers-
organisaties moeten hierbij op steun van de gemeente kun-
nen 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. 

Concreet:
• Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij 

de schuldhulpverlening terecht kunnen;
• Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. 

Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven;
• Bij het oplossen van schuldproblemen werkt 

de gemeente actief samen met partners als de 
Voedselbank, het maatschappelijk werk of de 
diaconie (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 preferente 
schuldeiser opstellen;

• Gezinnen met kinderen die te maken hebben met 
(dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor 
urgentie. In sommige gevallen moet het mogelijk 
zijn schulden af te lossen door maatschappelijke 
inzet.

3.3 LANDBOUW

De agrarische sector zit midden in een langdurig en ingrij-
pend veranderingsproces. Deze voor de economie, voedsel- 
en energievoorziening, maar ook voor de cultuur belangrijke 
sector verdient respect en onze steun. De gemeente moet zich 
actief, coöperatief en faciliterend opstellen als het gaat om de 
noodzakelijke veranderingen binnen de agrarische sector. Be-
drijven staan voor de keuze tot schaalvergroting, verbreden 
van de activiteiten, functieverandering of stoppen.

Gezinsbedrijven
De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het gezinsbe-
drijf. Dat is de kracht van de agrarische sector. Het gaat hier 
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globaal genomen om bedrijven waar twee gezinnen van kun-
nen leven. Zij moeten via het bestemmingsplan de mogelijk-
heid hebben om hun bedrijf te ontwikkelen. Megabedrijven 
en agroparken zijn industriële complexen en passen daarom 
niet in het Veluwse landschap.

Boer en Burger
Boeren  laten steeds meer aan de burger zien wat er op hun 
bedrijf gebeurt. Dat gebeurt door open dagen, boerderijwin-
kels, 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 
groene energie. Dit geldt vooral voor zonne-energie op de 
daken, aardwarmte en het verwerken van mest. Zonne-ener-
gie op daken gaat voor zonneakkers.

Functieverandering
Doordat veel boeren stoppen met hun bedrijf komen er veel 
stallen leeg waar niets mee gebeurt en daardoor een ver-
rommeling van het landschap geven. 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 ge-
schikt is voor andere bedrijvigheid. Hierdoor blijft het buiten-
gebied vitaal en aantrekkelijk.

Menukaart
De menukaart is bedoeld om bedrijven de mogelijkheid te ge-
ven om te groeien door een maatschappelijke tegenprestatie 
te leveren. Wij vinden het niet eerlijk om alleen van boeren-
bedrijven deze tegenprestatie te vragen, terwijl deze sector al 
veel bijdraagt aan de economische groei in Nederland. Onze 
inzet zal zijn dat gezinsbedrijven kunnen groeien door middel 
van het bestemmingsplan en dat zo weinig mogelijk bedrijven 

gebruik hoeven te maken van de menukaart. Op dit moment 
heeft Barneveld een prima bestemmingsplan waar boeren 
goed mee vooruit kunnen. Aan heel grote bedrijven hebben 
we in Barneveld geen behoefte.

Food Valley
Food Valley is een belangrijke regio voor de landbouw en Bar-
neveld zal zich ook actief inzetten 
om deze regio te promoten. Industrie, onderwijs en dienstver-
lenende bedrijven zetten zich in voor vernieuwing, promotie 
en innovatie, maar de primaire boerenbedrijven blijven achter 
omdat deze vernieuwingen in eerste instantie alleen geld kos-
ten en niets opbrengen. Het is de kunst om deze boerenbe-
drijven bij Food Valley 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 kunnen groeien zonder gebruik te 
maken van de menukaart.

• De boerenbedrijven moeten meer de voordelen 
ervaren van de regio Food Valley.
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Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport, recreatie, toerisme en cultuur hebben belangrijke func-
ties. Het zorgt allemaal voor sociale contacten en kan een bij-
drage leveren aan het fysieke en mentale welzijn. Onze ge-
meente kent veel gebieden waar je rustig kunt wandelen en 
heerlijk kunt sporten. Ook is de gemeente diverse culturele in-
stanties rijk en worden er veel culturele activiteiten ontplooid. 

De gemeente heeft een faciliterende taak als het gaat om 
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 werkgele-
genheid biedt.

4.1 SPORT

Sporten voor iedereen mogelijk
Sporten is voornamelijk belangrijk voor de gezondheid en 
heeft een belangrijke functie voor de onderlinge verbinding 
tussen mensen. In de gemeente Barneveld zijn veel gebieden 
waar je heerlijk kunt wandelen. Als het aan de ChristenUnie 
ligt, blijven we investeren in mogelijkheden om in de natuur 
te sporten. Elke dorp zou daarom een zogenaamd hardloop-
rondje moeten hebben; het idee van de jongerenraad om dit 
te ondersteunen met fitnessapparatuur ondersteunen we van 
harte. 

De ChristenUnie zet zich ervoor in dat iedereen kan sporten. 
Dat betekent dat ook kinderen in minimagezinnen die moge-
lijkheid moeten krijgen. Sporten is naast gezond vanwege de 
lichaamsbeweging, ook erg goed voor de sociale ontwikke-
ling. Op een sportveld leer je samenwerken en worden vriend-
schappen gesloten. Ook ouderen moeten in voldoende gele-
genheid worden gesteld om te kunnen sporten. De gemeente 
heeft hierin een ondersteunende taak. Sporten voor ouderen 
kan een mooi middel zijn om te strijden tegen eenzaamheid. 
Daarom zou de gemeente dit actief moeten aanbieden bij ou-
deren.

Sportverenigingen
De ChristenUnie vindt het belangrijk om nauwe contacten 
te onderhouden met de besturen van sportverenigingen en 
zal hen betrekken in te nemen beslissingen. Hierdoor 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 VNG-normen. Als sportverenigingen willen 
dat ze volgens de hogere NOC-NSF-normen gebouwd wor-
den, omdat ze topsport doen, moeten ze zelf het verschil be-
kostigen.

Zwembaden
De ChristenUnie vindt de zwembaden 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 (ook in De Glind) te be-
houden. Daarbij heeft het onze aandacht dat de zwemba-
den op een juiste manier worden geëxploiteerd en klachten 
zorgvuldig worden behandeld (bijv. over te koud water in de 
zwembaden).

Speelvoorzieningen
Voor de leefbaarheid van de dorpen moeten er voldoende 
speelvoorzieningen zijn in combinatie met grasvelden. Deze 
speelvoorzieningen moeten gericht zijn op de leeftijdsop-
bouw van de jeugd in de wijk. De wijk moet betrokken wor-
den bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze speel-
voorzieningen.

Concreet:
• Sport en bewegen voor ouderen wordt 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;

Sport, Recreatie, Toerisme en Cultuur
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Bewoners moeten betrokken worden

bij het ontwerp, de aanleg en het beheer 
van speelplaatsen.

• De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg sport- en 
spelkasten zijn en verspreidt de inzet hiervan over 
de dorpen. De gemeente onderzoekt of dergelijke 
mogelijkheden ook ingezet kunnen worden voor 
ouderen;

• De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg 
voorzieningen zijn waar kinderen en jongeren 
spontaan kunnen sporten (hardlopen, 
fitnessapparatuur, skaten, voetbal, 
natuurspeelplaatsen etc.); 

• De gemeente zorgt ervoor dat er een duidelijk 
meldpunt blijft voor onderhoudsproblemen bij 
openbare sport- en speelplekken en zorgt voor goed 
onderhoud van sportveldjes; 

• Elk dorp heeft een groen wandel- en 
hardlooprondje;

• De gemeente zet zich in voor een representatieve 
locatie voor de denksportverenigingen;

• De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een 
sporthal in Terschuur om zo binnensportactiviteiten 
mogelijk te maken;

• Bij nieuwbouwwijken wordt zoveel 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 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 verbinding met 
de sportverenigingen en houdt in de gaten of het 
masterplan sportvoorzieningen nog voldoet aan de 
behoefte en wensen;

• De gemeente zet zich in voor een geschikte nieuwe 
locatie voor de fietscross vereniging Flying Bikes in 
Kootwijkerbroek en betrekt plaatselijk belang bij het 
herinrichten van de oude locatie.

4.2 RECREATIE EN TOERISME

Waar staat de ChristenUnie voor?

Barneveld heeft veel te bieden voor inwoners en toeristen. 
Binnen de dorpskernen is er veel groen. We hebben bos, zand-
verstuivingen, gevarieerde landschappen en tal van interes-
sante bezienswaardigheden en evenementen. En dat op een 
hele 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 van-
wege de recreanten die bij ons hun vakantie doorbrengen.

De gemeente Barneveld moet ervoor zorgen dat onze regio 
aantrekkelijk is en blijft voor (dag)recreatie. Recreatieonder-
nemers moeten daarom optimaal geholpen worden bij het 
uitoefenen van hun bedrijf (dat geldt natuurlijk ook voor de 
overige ondernemers). Van de recreatieondernemers mag ver-
wacht worden dat zij gezamenlijk optrekken om de vakantie-
parken en campings attractief te houden voor de recreanten. 
Daarom moeten verkrotting en illegale bewoning worden te-
gengegaan. Nieuwe plannen in de toeristische sector moet de 
gemeente in principe positief ondersteunen. Uiteraard moe-
ten plannen wel passen.
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De gemeente heeft een belangrijke taak bij de promotie van 
(dag)recreatie. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich blijft 
inzetten voor een goede promotie van Barneveld als toeristi-
sche gemeente. De gemeente promoot wat onze gemeente te 
bieden heeft en zal ook moeten inspelen op wat recreanten 
zoeken. Verder vindt de ChristenUnie informatieplekken voor 
toeristen van belang en ondersteunen we de VVV-kantoren 
en bijhorende activiteiten van harte (zoals de VVV-wagen in 
Voorthuizen). Het zou mooi zijn als in Garderen en Barneveld 
ook een actief informatiepunt komt.

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

Concreet:
• Versterken van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes 

in en buiten de dorpen. 
• Versterken van het fietsknooppunten netwerk 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 informatiepunten zoals de VVV-

wagen in Voorthuizen.
• Aantrekkelijke dorpsentrees op de hoofdwegen met 

een welkom en bloemen of groen.

4.3 CULTUUR

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 vin-
den we de muziekschool en de bibliotheek belangrijk en zijn 
we trots op onze musea en monumenten. De ChristenUnie 
pleit er voor cultuur en sport bereikbaar en betaalbaar te hou-
den voor iedereen. Tot slot beseffen wij als ChristenUnie dat 
ook het “christelijke” onderdeel is van de Barneveldse cultuur 
en dat vinden wij waardevol.

Kunst
Steeds meer mensen in onze gemeente zijn met kunst be-
zig (schilderen, muziek etc.). Soms gebeurt dit op professio-
nele basis, maar ook 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 kunste-
naars te betekenen. De ChristenUnie wil ruimte bieden om 
kunst meer te laten zien, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen. 
Culturele instellingen worden vanwege bezuinigingen steeds 
creatiever in samenwerking en het aanbieden van diensten. 
De ChristenUnie stimuleert dit.
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Bibliotheek
De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de 
gemeente. De abonnementsgelden moeten betaalbaar blij-
ven. Verder moet de gemeente voldoende geld beschikbaar 
stellen aan de bibliotheek zodat deze zich kan aanpassen aan 
de nieuwe manier van informatie verzamelen. Verder vindt de 
ChristenUnie het belangrijk dat er een bibliotheekvestiging 
blijft in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Voor 
de andere dorpen moet samenwerking worden gezocht met 
bijvoorbeeld de scholen. De ChristenUnie wil graag meer be-
kendheid geven aan het gratis bibliotheekabonnement voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Schaffelaartheater
Het Schaffelaartheater heeft een toegevoegde waarde voor 
de Barneveldse samenleving. De samenleving zal zelf moeten 
laten zien dat zij het theater belangrijk vindt. De Christen-
Unie blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het 
theater. De gemeentelijke financiële bijdrage mag niet veel 
meer stijgen. Wij zijn blij met de actie van het theaterbestuur 
om de exploitatie in eigen hand te houden en hopen dat zij 
in staat zullen zijn om het theater op een gezonde basis te 
exploiteren.

Monumentenbeleid en musea
Kunst en cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden 
en toekomst. Het bewaren en beschermen van gebouwen, ob-
jecten, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale 
en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel 
wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archie-
ven. 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 vrij-
willigers, maar de professional mag en kan niet ontbreken. 
Dit biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. De musea 

moeten voor budget niet alleen bij de gemeente aankloppen, 
maar moeten ook andere overheden en particuliere bena-
deren 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 ei-
genaren moeten.

Concreet:
• De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport 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.

• 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 
er samenwerking met scholen.

• Het Schaffelaartheater is van toegevoegde waarde, 
de gemeentelijke financiële bijdrage aan het 
Schaffelaartheater mag niet veel meer stijgen.

• Musea zijn van meerwaarde voor de gemeente en 
in samenwerking moet altijd gekeken worden naar 
behoud en financiële gezondheid van musea.

• De muziekschool moet voor iedereen toegankelijk 
zijn.

De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat cultuur in Barneveld 
op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. 
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Als inwoner van de gemeente Barneveld wilt u veilig kunnen 
leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft 
de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te be-
strijden. 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 jonge-
ren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, 
waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winke-
len en waarin ouderen gerust over straat kunnen. 

5.1 EEN VEILIGE SAMENLEVING 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de Chris-
tenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, 
zacht waar het kan, maar altijd met het hart. De ChristenUnie 
heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimu-
leert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. 
De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat 
gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende 
buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van 
groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij 
het stellen van prioriteiten voor oplossingen.  Een mooi voor-
beeld daarvan is de explosieve groei van WhatsApp-groepen, 
waarbij Kootwijkerbroek zelfs landelijk het nieuws heeft ge-
haald 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 vei-
ligheid. 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 Christen-
Unie 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 auto-inbraken in bijvoorbeeld 
Veller in Barneveld. Ook in andere wijken, waaronder de Burgt 
en Barneveld Noord, kan dit ingezet worden.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen ge-
meenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie 
waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ver-
slag 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 criminaliteits-
ontwikkeling en praktijkinzet in de gemeente. De gemeente-
raad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat 
naar de veiligheidsregio’s is verplaatst.

De ChristenUnie blijft zich onverminderd inzetten voor het 
creëren van een uitrukdependance in Barneveld. Hiervoor 
moet een geschikte plaats met voldoende draagvlak worden 
gezocht. Dit om de aanrijtijden van de brandweer substanti-
eel te verbeteren. De ChristenUnie houdt daarbij oog voor de 
belangen van de huidige en toekomstige vrijwilligers en het 
belang van hun rol en taak.

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 be-
kend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mo-
gelijkheid. Ten aanzien van overlast blijft de ChristenUnie zich 
ervoor inzetten dat de verplichting om uitwerpselen van hon-
den op te ruimen en honden aan de lijn horen te lopen streng 
gehandhaafd wordt.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aan-
spreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak 
ten opzichte van andere agenten en de gemeente om proble-
men in de wijk concreet aan te pakken. Het blijft van belang 
dat de gemeente beschikt over voldoende aanspreekbare 

Veiligheid
Bij het werken aan veiligheid en 
leefbaarheid hebben we allemaal 

een rol
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wijkagenten. Een streven blijft daarbij dat er 1 wijkagent per 
5000 burgers beschikbaar en zichtbaar is.

Concreet:
• 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;

• De ChristenUnie zet zich onverminderd in voor 
een extra uitrukdependance voor de brandweer in 
Barneveld;

• 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 ANPR-
camera’s zijn daar goede voorbeelden van.

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. De ChristenUnie wil de aanwezig-
heid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol ac-

tief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de 
buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie is tegen 
het zelf telen van wiet door de gemeente en is geen voor-
stander van experimenten hiermee in de gemeente Barneveld. 
Wiet is en blijft een verboden middel. 

Tegen hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. De ge-
meente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en 
de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dum-
pen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat 
gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil 
dat de gemeente zich met de regio en provincie sterk maakt 
voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en 
overlast aan te pakken 

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring 
opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze hand-
having 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, ho-
reca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

De ChristenUnie vindt een integrale aanpak van horecaover-
last van belang en wil dat het huidige convenant voor het be-
strijden 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 Christen-
Unie er voorstander van om de instaptijd in horecagelegen-
heden te handhaven om zo de overlast tegen te gaan.  Dat 
betekent dat na een bepaalde tijd geen nieuwe bezoekers toe-
gelaten worden. Dit zorgt voor minder overlast en een meer 
verspreid vertrek van bezoekers.

Concreet:
• Het is van belang dat er hard wordt opgetreden 

tegen hennepkwekerijen en dumpen van drugsafval;
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• 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;

• Er moet voldoende nachtelijk toezicht zijn tijdens 
horeca-avonden. 

5.3 PROSTITUTIE, SEXTING EN MENSENHANDEL

Waar staat de ChristenUnie voor?

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoe-
ling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, 
eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnen-
de werkelijkheid achter de schone schijn. De ChristenUnie is 
daarom tegenstander van prostitutie en mensenhandel. Alle 
mogelijkheden om mensenhandel tegen te gaan, moet de ge-
meente benutten. Dat betekent ook dat de ChristenUnie het 
van belang vindt dat de gemeente meer bekendheid geeft aan 
het meldpunt binnenlandse mensenhandel en andere manie-
ren waarop mensen deze ernstige vorm van criminaliteit kun-
nen melden. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke 
diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van 
mensenhandel. Goede voorlichting en preventie op de scholen 
zijn belangrijk. 

Verder zijn grooming (digitaal kinderlokken), sexting en lover-
boys actuele veiligheidsproblemen die nare sporen achterla-

ten. Door het delen van seksueel getinte berichten en foto’s 
geven potentiële slachtoffers chantagemateriaal weg. Dit 
levert soms schrijnende situaties op met ontzettend nare ge-
volgen. De ChristenUnie vindt het van belang dat er een voor-
lichtingscampagne komt voor jongeren om ze te waarschuwen 
tegen deze veiligheidsproblemen en de fenomenen tegen te 
gaan.

Ook mensenhandel komt nog altijd en mogelijk zelfs vaker 
voor. Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor, 
maar ook in de vorm van economische uitbuiting, zoals in de 
horeca, de agrarische sector en productiewerk. Alle mogelijk-
heden 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 OM. 

Concreet:
• De gemeente pakt prostitutie, sexting en 

mensenhandel hard aan en zorgt ervoor dat alle 
mogelijke meldpunten bekend zijn en kordaat 
worden gevolgd.

• De gemeente zorgt voor een duidelijke 
voorlichtingscampagne tegen sexting, grooming en 
loverboys.

5.4 RADICALISERING

Waar staat de ChristenUnie voor?

Radicalisering kan gepaard gaan met extreme vormen die zelfs 
geweld goedkeuren om bepaalde doelen te behalen. Deze 
gewelddadige vorm van radicalisering vormt een bedreiging 
voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven. Het 
kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat pro-
fessionals soms verslagen achter.
Gewelddadige radicalisering ontstaat als personen of groepen 
opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische 
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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 bescher-
men van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van ra-
dicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken 
van individuen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren 
die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwets-
baar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk, 
maar ook een maatschappelijk vraagstuk.

Concreet:
• In de gemeente Barneveld is sprake van een 

integraal beleid om gewelddadige radicalisering 
tegen te gaan. 

5.5 ONDERMIJNING: VERWEVENHEID TUSSEN 
BOVEN- EN ONDERWERELD

Waar staat de ChristenUnie voor?

Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van groot-
schalige criminele organisaties, bijvoorbeeld op de ontwik-
keling 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. Bijvoor-
beeld door aandacht te schenken aan het gebruik van win-
kelpanden of horecapanden die aanwezig zijn op een manier 
die nauwelijks rendement kan opleveren. De ChristenUnie is er 
voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk 
in te zetten. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het 
RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra). 

Concreet:
• De gemeente Barneveld komt met een plan van 

aanpak om ondermijning te bestrijden en de 
verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te 
gaan.

Een voorlichtingscampagne moet jongeren helpen om te gaan 
met de veiligheidsproblemen van grooming, sexting en loverboys.
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Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schep-
ping. Wij zetten ons daarom in voor het milieu. Vervuiling van 
de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulp-
bronnen vormen een grote bedreiging voor leefbaarheid, vei-
ligheid 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 lo-
kaal niveau een belangrijke rol. 

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim 
baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de in-
dustrie, kantoren, woningen en verkeer wordt topprioriteit. 
Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de 
norm. Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet 
verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen 
voor de bescherming van waardevolle natuur en een verant-
woorde omgang met de ruimte en natuur die we hebben. 

6.1 ENERGIEKE GEMEENTE

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.

Participatie
Belangrijk is dat omwonenden betrokken worden als het gaat 
om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en 
kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt 
ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Parti-
cipatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden 
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 de kleinere portemonnee. Participatie zou hand in 
hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan 
inwoners en bedrijven. 

Afscheid nemen van gas
Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwe-
nen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas 
meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. 
Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel 
technische als financiële oplossingen om zijn eigen woning 
aan te passen aan de toekomst. Daarom blijven we het Ener-
gieloket voortzetten. Het lokale bedrijfsleven zou hierin een 
grotere rol moeten spelen in samenwerking met energieco-
operaties. Financieel gezien werkt de duurzaamheidslening 
goed. Zodra deze niet langer toereikend is, moet de gemeen-
te samenwerking zoeken om een revolverend fonds op te 
richten, bijvoorbeeld met de provincie of andere investeer-
ders. Hiermee wordt een fonds bedoeld waarvan het uitge-
leende geld weer terug komt zodat het opnieuw beschikbaar 
komt voor nieuwe leningen. Uit een dergelijk fonds kan dus 
geleend worden, zodat het later terugkeert en opnieuw inge-
zet kan worden.

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 mo-
gelijk is. Bij woningrenovatie ligt de prioriteit bij een verbete-
ring van de isolatie.

Zon & wind
Zon & wind zijn de komende jaren de belangrijkste duurzame 
bronnen. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouw-
complexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepa-
nelen. 

De gemeente zet zich in om energiecoöperaties, bewoners 
en private partijen bij elkaar te brengen om te investeren in 

Energie en Afval
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zonne-energie. Om voldoende energie op te wekken zijn ook 
windmolens nodig in onze gemeente. De opgave om zowel 
zon- als windenergie te realiseren is groot en moet in samen-
werking met betrokken partijen en omwonenden worden op-
gepakt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat initiatieven 
op draagvlak kunnen rekenen. Daarbij pleiten wij voor moge-
lijkheden voor omwonenden om te participeren en zo ook in 
de opbrengsten te delen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeente geeft het goede voorbeeld door een investe-
rings- en uitvoeringsplan te maken voor de eigen gebouwen 
en het eigen wagenpark. Gemeentelijke daken worden inge-
vuld met zonnepanelen, maar ook verdergaande maatrege-
len zoals isolatie, verlichting en klimaatregeling worden aan-
gepakt. Het doel is: energieneutraal in 2035.

Energiebesparing industrie en bedrijven
De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een 
energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te wer-
ken brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra 
stappen om energie-efficiënt te worden. De gemeente ver-
bindt partijen om het MKB te helpen de wettelijk vereiste 
energiemaatregelen uit te voeren. 

Concreet:
• 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 waar 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 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;

• Ledverlichting is de norm bij openbare 
straatverlichting;

• Bij vervanging gaat het gemeentelijk wagenpark 
over op groengas of elektrisch rijden;

• Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle 
sociale huurwoningen in 2035 energieneutraal (nul-
op-de-meter) zijn.

6.2 AFVALINZAMELING

Waar staat de ChristenUnie voor?

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 
2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn 
en ligt het scheidingspercentage op 75%. In afval zitten waar-
devolle 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. Priori-
teit ligt bij het voorkomen van afval. In samenwerking met 
lokale winkeliers wordt gezocht naar manieren om folder- en 
verpakkingsmateriaal te beperken.  

Sinds kort heeft elk huishouden vier containers. De Christen-
Unie vindt het daarom belangrijk dat inwoners kunnen kiezen 
voor kleine kliko’s. Het inleveren van een kliko is ook mogelijk 
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onder de voorwaarde dat het afval naar een verzamelpunt 
wordt gebracht. 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 onder-
grondse inzamelpunten voor restafval op wijkniveau. Zo kan 
iedereen op elk moment zijn afval kwijt en wordt afvalver-
werking goedkoper.

Het uitgangspunt blijft dat afval scheiden steeds weer mak-
kelijker moet worden gemaakt. Een gebruiksvriendelijke ma-
nier van afvalinzameling is de sleutel tot succes. Gebruikser-
varingen van inwoners moeten worden benut om de service 
te verhogen.

Milieustraat Otelaar in Barneveld is niet voor elke inwoner 
goed te bereiken. De gemeente moet daarom inzetten op 
kleinschalige milieustraat-faciliteiten in verschillende dorpen. 
Bijvoorbeeld een mobiel inleverpunt, een snoeiafvaldepot of 
een kleine milieustraat voor enkele specifieke afvalstoffen. 
We zoeken in samenwerking naar mogelijkheden om afval 
scheiden aantrekkelijker te maken en de service dichter bij de 
inwoners te brengen. Openingstijden sluiten aan bij veelvoor-
komende klustijden.

Concreet
• 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 van de NEE/JA 

sticker en wijst op alternatieven zoals folder-apps.
• De milieustraat wordt uitgebreid met kleinschalige 

faciliteiten in verschillende dorpen.
• De gemeente stimuleert scholen, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties om afval te scheiden 
en faciliteert hierin zoveel 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.
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Ruimtelijke ontwikkeling

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente is in beweging. De woningmarkt is door de 
crisis geraakt, maar herstelt snel. Er worden veel nieuwe wo-
ningen gebouwd. Het is belangrijk om te zorgen voor aan-
trekkelijke woonwijken met een goede mix van goedkope en 
dure woningen. Ook op bedrijventerreinen wordt flink uit-
gebreid. Industrieterrein Harselaar wordt groter en verschil-
lende dorpen, waaronder Stroe en Voorthuizen, moeten de 
komende jaren 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 aan-
trekkelijk willen we graag blijven. Dat gaat niet vanzelf. De 
ChristenUnie wil dat de gemeente beleid maakt en uitvoert 
met het oog op de toekomst. 

7.1 WONEN

Waar staat de ChristenUnie voor?
Na een moeilijke tijd voor woningbezitters gaat het nu weer 
goed op de woningmarkt en daar mogen we best van profi-
teren. Toch kunnen we niet achterover leunen. Als we niet 
oppassen, droogt de woningvoorraad op, stijgen de prijzen 
te snel of trekt de Randstad onze kant op. Op deze uitdagin-
gen moet de gemeente anticiperen met een toekomstgericht 
woonbeleid. We verwachten veel van onze woningmarkt. We 
willen graag levensloopbestendig, klimaatbestendig en ener-
gieneutraal bouwen. Er moet genoeg ruimte zijn voor parke-
ren, spelen en groen. Verder willen we een gezonde mix van 
prijsklassen, inspraak van toekomstige bewoners en bovenal 
willen we dorps blijven. We kunnen dit alleen in samenwer-
king met ontwikkelaars en Woningstichting Barneveld, maar 
bovenal met de bewoners en toekomstige bewoners. 

• Het woonbeleid van de gemeente Barneveld moet 
inspelen op toekomstige ontwikkelingen;

• De gemeente beperkt zich tot strategische 
grondposities;

• In onze gemeente wordt toekomstbestendig 
gebouwd, dus gasloos en levensloopbestendig;

• 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;

• De gemeente laat op een aantal plekken bewoners 
zelf ontwikkelen en beheren. Zij krijgen de 
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 minimaal 20% 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;

• 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;

• De duurzaamheidslening blijft in de gemeente 
Barneveld beschikbaar;

• Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten 
als het gaat om wachtlijstbeheer, nieuwbouw en 
studentenhuisvesting.

Toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefom-
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geving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin 
een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demo-
grafische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzake-
lijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar 
hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar herge-
bruik en herstructurering van al bebouwd gebied. Ruimtelijke 
ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrok-
ken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwali-
teit van de eigen leefomgeving. 

• De ChristenUnie wil de transformatie van 
kantoorgebouwen naar woningen bevorderen. 
De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van 
bestemmingsplannen;

• Leegstaand vastgoed kan beschikbaar worden 
gesteld voor startup co-working spaces met behulp 
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 Bar-
neveld de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toe-
komstbestendig te bouwen, maar stelt wel duidelijke kaders 
via de woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raad-
speriode moet er een plan komen hoe de bestaande woning-
voorraad volledig verduurzaamd wordt. 

Woningstichting Barneveld draagt zorg voor voldoende soci-
ale huurwoningen en ook voor een deel ‘sociale koop’. Wo-
ningstichting 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 bewoners 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 20% van de totale 
woningvoorraad.

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 inwo-
ners 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.  

Jonge starters moeten voldoende kansen 
krijgen om in de eigen dorpen te blijven 

wonen of daar terug te keren.
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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 die vooral de 
milieuvriendelijke keuze beter mogelijk maakt;  

• Regenwater zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
opgevangen wordt, waarbij overtollig water 
vertraagd wordt afgevoerd naar de beken.

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 gebieds-
gerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is 
een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein 
aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein. 

De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze 
ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we al-
lemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie 
wil kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. 
Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karak-
ter van landschappen in en rond de dorpen. Daarom is het 
belangrijk dat ruimtelijke beslissingen genomen worden met 
zoveel mogelijk aandacht voor participatie van burgers, be-
drijven 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 slo-
pen door toepassing van het functieveranderingsbeleid. Klein-
schalige 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 be-
houd, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de 
leefomgeving.

Concreet:
• De volgende kaders voor de invoering van de 

omgevingswet zijn belangrijk voor ChristenUnie
 » Initiatiefnemers van nieuwe plannen moeten 

aantonen dat belanghebbenden uit de 
omgeving inspraak hebben in de ontwikkeling, 
in relatie tot die belangen.

 » De gemeente is marktmeester bij 
belangenafwegingen bij veranderingsprocessen 
in de openbare ruimte.

 » De gemeenteraad moet haar eigen 
beslissingsbevoegdheid niet delegeren aan het 
college, om zo een goede belangenafweging 
voor de inwoners te waarborgen.

 » Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de natuurtoets, 
de watertoets, de bescherming van het milieu 
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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 
Schaffelaarsebos moet door experts gebeuren. Een 
jaarlijks werkbezoek om de kwaliteit te bewaken is 
van meerwaarde;

• Ruimte voor energietransitie betekent dat duurzame 
vormen van energieopwekking uitgevoerd moet 
kunnen worden;

• De gemeente moet zich meer inzetten om op te 
treden als regiegemeente bij uitbreidingen; ze 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.

Concreet:
• 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;
• Opvang van regenwater in de woonwijk of 

bedrijventerrein in wadi ‘s
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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 verande-
ringen in het openbaar vervoer dragen daaraan bij. Verkeer 
moet steeds minder een negatieve impact hebben op de kwa-
liteit van onze leefomgeving, onze veiligheid en de leefbaar-
heid. 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 treinver-
bindingen.

We kiezen voor verduurzaming van het verkeer en een be-
tere 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 onbe-
hoorlijk 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 opspo-
ren 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.

• Er komt een meldpunt voor gevaarlijke 
verkeerssituaties;

• Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, 
zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen;

• De inrichting van een weg moet passen bij de 
aangegeven snelheid;

• Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd 
uit het centrum;

• Paaltjes op fietspaden veroorzaken ongelukken. 

Deze paaltjes worden waar mogelijk verwijderd;
• De gemeente Barneveld geeft in haar verkeersbeleid 

voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals 
voetgangers en fietsers;

• De gemeente Barneveld werkt actief mee aan 
het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op 
scholen en bij instellingen;

• In woonwijken wordt gehandhaafd op de 
snelheid van 50 en 30 km/uur. Waar nodig worden 
maatregelen genomen om verkeer te remmen, zodat 
kinderen veilig kunnen spelen.

• De onderhoudsachterstand van de wegen moet 
ingehaald worden.

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. De komen-
de jaren zal het verkeer in het centrum van Voorthuizen afne-
men door de nieuwe rondweg. Ook voor Barneveld worden 
in de komende jaren plannen gemaakt voor een rondweg aan 
de oostzijde.

• De ChristenUnie wil doorgaand verkeer weren uit de 
dorpscentra. Met name Stroe, Terschuur en Garderen 
hebben hierbij onze aandacht;

• De gemeente zet in op de aanleg van een 
oostelijke rondweg én een westelijke rondweg om 
Barneveld. Dit komt ten goede aan de drukte en 
verkeersveiligheid in de dorpskern.

• De gemeente blijft het Rijk aansporen om 
knooppunt A1/A30 snel aan te pakken.

Fiets
De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de ge-
meente Barneveld. Fietsen wint aan populariteit. Het is ge-
zond, goed voor het milieu en goed voor de doorstroming 
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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.

• 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
 » Gerichte stimulering van fietsgebruik
 » Kwaliteitsimpuls voor drukke routes
 » Optimaliseren van de overstap van fiets-ov-fiets
 » Minder fietsslachtoffers
 » Aanpak fietsdiefstal
 » Voldoende fietsenstalling bij stations en 

dorpscentra
 » Versterken recreatieve routes
 » Samenwerking met omliggende gemeenten

• De gemeente faciliteert de opkomst van alternatieve 
fietsen, zoals de E-bike, speedbike en bakfiets. 
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.

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 te maken 
keuzes;

• Ov-bereikbaarheid van alle dorpen. Samen met 
de provincie willen we met behulp van nieuwe 
mobiliteitsvormen werken aan een dekkende 
bereikbaarheid;

• De Valleilijn is een waardevolle treinverbinding die 
moet kunnen groeien. 

• 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);

• Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations 
en parkeerplaatsen moet in orde zijn.

Parkeren
Bij het parkeren zijn service en beschikbaarheid van een par-
keerplek 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;

• Transferium Barneveld Noord wordt bij evenementen 
ingezet als parkeeroverloop. De gemeente 
onderzoekt hiertoe de invoering van een combiticket 

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.
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voor parkeren met een retourreis Barneveld centrum 
of Voorthuizen centrum met trein of bus;

• Er komen meer laadpunten voor elektrische 
vervoersmiddelen.

• 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.

• Op de huidige plaats van dorpshuis De Koepel in 
Garderen moeten bij nieuwe bebouwing voldoende 
parkeerplaatsen komen. Er zijn nu al te weinig 
parkeerplaatsen in Garderen.



Geef geloof een stem

Lukas Scheijgrond

Peter Spruijt

Henk Wiesenekker

Jaap van den Top

Wilma Heijkoop

Henry Buitenhuis

Erik van de Kamp 

Dianne de Kwant

John Jaspersen

David Jan van Harten
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Top-10 kandidaten
ChristenUnie Barneveld
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CU Barneveld in actieTop-10 kandidaten

ChristenUnie Barneveld




