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Inleiding 
PRO’98 maakt het verschil! Daar gaat het om in dit verkiezingsprogramma 2010-2014. ‘Groen’, 
‘sociaal’ en ‘gelijkwaardig’. Dat zijn de hoofdlijnen waarlangs het programma is opgebouwd. ‘Groen’ 
omdat we uitgaan van duurzaamheid en van een groene en dorpse omgeving. Wat Pro’98 betreft 
houdt de Randstad bij Hoevelaken op. ‘Sociaal‘ omdat we vinden dat mensen in een 
achterstandsituatie mee moeten kunnen blijven doen in onze samenleving. Daar willen we voor 
opkomen. ‘Gelijkwaardig’ omdat we vinden dat iedereen van gelijke waarde is in ons dorp en onze 
gemeente. Het betekent dat gelovig of niet gelovig zijn, voor de overheid geen verschil mag maken.  
Het gaat er om, dat we ruimte en respect hebben voor elkaar en niet dat de ene groep  meer 
bevoordeeld wordt dan de andere groep.  
 
Natuurlijk telt het verkiezingsprogramma nog veel meer zaken. Nagenoeg alle beleidsvelden waarmee 
de gemeente zich bezighoudt en waar wij een mening over hebben, vindt u hierin terug. Zaken als 
bestuur, veiligheid, verkeer, economie, onderwijs en nog veel meer komen in dit 
verkiezingsprogramma aan de orde. 
 
Prioriteiten 
Niet alles wat we hebben opgeschreven kan op korte termijn worden gerealiseerd. Ook al  niet omdat 
Barneveld, net als alle andere gemeenten, de komende jaren moet bezuinigen. PRO’98 realiseert zich 
dat terdege. Juist daarom kiezen wij er voor een duidelijke visie neer te leggen en uit te dragen. 
Die visie is glashelder:  PRO’98 gaat voor de toekomst! De toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. Dat betekent dat wij inzetten op: onderwijs, economie, werk, zorg en inkomen en 
duurzaamheid. Dat zijn voor PRO’98 de belangrijkste speerpunten, die krijgen voor ons prioriteit. 
 
Onderwijs 
Voor PRO’98 ligt de basis bij onderwijs. Dat begint al bij goede en voldoende kinderopvang en 
buitenschoolse opvang. Voor het basisonderwijs willen we een visie ontwikkelen. Een visie waarin 
onder andere wordt gekeken naar de  zwarte en witte scholen, bijzonder onderwijs en regulier 
basisonderwijs. Natuurlijk willen we voor het voortgezet onderwijs zo snel mogelijk een openbare 
school gerealiseerd zien. En ook willen we ons inzetten om het middelbaar beroepsonderwijs te 
interesseren zich in Barneveld te vestigen. 
 
Economie 
Op economisch terrein kijken wij vooral naar het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers. Zij 
zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing. Daarom wil PRO’98 voorwaarden scheppen die er toe 
bijdragen dat er werkgelegenheid blijft èn bij komt. Daarbij denken wij aan eenvoudige regelgeving en 
een eenvoudig vergunningenstelsel, beroepsonderwijs dat aansluit bij de wensen van het 
bedrijfsleven en een schone,  bereikbare, veilige en groene omgeving met goede voorzieningen. Ook 
willen we het mogelijk maken om zonder belemmering een bedrijf te starten vanuit de eigen woning, 
zolang er geen last is voor de omgeving. 
 
Werk, zorg en inkomen 
Werk, zorg en inkomen liggen vaak in elkaars verlengde. Voor PRO’98 geldt als uitgangspunt dat 
iedereen in principe voor zijn eigen inkomen zorgt. Maar iemand die zijn baan verliest heeft meestal 
ondersteuning nodig om weer snel aan de slag te kunnen. Die ondersteuning kan veel effectiever 
worden gemaakt door de programma’s voor scholing en reïntegratie meer  op de persoon te richten. 
Voor een jongere werkloze is immers een andere aanpak nodig dan voor een oudere werkloze. 
Ook wil PRO’98, in tijden van crisis en bezuinigingen,  achter die mensen gaan staan die in een 
achterstandssituatie verkeren. Zeker achter hun kinderen, die de kans moeten krijgen aan sport en 
cultuur mee te kunnen (blijven) doen. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid en klimaatneutraal lopen als een rode draad door alle beleidsvelden heen. Het zijn 
begrippen die volgens PRO’98 vooral heel praktisch zijn. Bij een slecht geïsoleerd huis bijvoorbeeld 
kunnen op termijn de energiekosten hoger oplopen dan de huur of de hypotheeklasten, daar moet je 
dus wat aan doen bij een verbouwing. Maar duurzaamheid betekent ook duurzaam ondernemen en 
duurzaam energie opwekken. 
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Specifieke doelgroepen: jongeren en ouderen 
Ons verkiezingsprogramma besteedt ook aandacht aan specifieke doelgroepen. Uiteraard aan 
jongeren, want PRO’98 gaat immers voor de toekomst. Wij vinden dat Barneveld voor hen een 
aantrekkelijke gemeente moet zijn en blijven. Dat betekent: investeren in wonen, uitgaan, recreatie, 
onderwijs en in sport en cultuur. Daar is meer beleid voor nodig dat in samenwerking met jongeren tot 
stand moet komen. Om hen te bereiken is het logisch gebruik te maken van de sociale netwerken op 
internet, zoals hyves. 
 
Toekomstgericht betekent  naast aandacht voor jongeren ook aandacht voor ouderen. PRO’98 wil 
goede voorzieningen voor deze doelgroep. We willen de SWOB uit  laten groeien tot een 
professionele hulporganisatie, door goede ondersteuning van ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers 
en door meer ruimte te bieden aan zorginstellingen waar iedereen van alle gezindte terecht kan. 
Samengevat: PRO’98, het andere geluid. Wij kiezen voor groen, sociaal en gelijkwaardig. Voor ruimte 
en respect voor elkaar. 
 
 
Terugblik 
 
Wat heeft PRO’98 met uw stem gedaan in de periode 2006 – 2010? 
 
De afgelopen 4 jaar heeft PRO’98 in de oppositie gefunctioneerd. Die rol hebben we op een positief 
kritische en constructieve wijze ingevuld. Dit betekent dat we ook een behoorlijk aantal voorstellen van 
het college hebben gesteund. PRO’98 is geen partij die zondermeer “tegen” is. Er is namelijk niets zo 
eenvoudig dan dat. Wij doen het anders. Wij zetten juist met regelmaat – succesvol - zelf voorstellen 
op de politieke agenda.  
 
De straat op 
PRO’98 laat niet alleen haar gezicht zien in verkiezingstijd. Daar zijn onze straatinterviews duidelijke 
voorbeelden van. Dit zijn vooral gesprekken met inwoners en bezoekers van onze gemeente over 
allerlei actuele onderwerpen. Vragen die geleid hebben tot politieke voorstellen, die regelmatig door 
de gemeenteraad zijn over genomen. Zo hebben we op basis van deze campagnes voorzetten 
gedaan voor de detailhandelsvisie in Barneveld, voorstellen gedaan ter verbetering van het netwerk 
van fiets- en wandelpaden en een voorstel gedaan voor een jongerencentrum in Voorthuizen.  
 
Handtekeningenactie 
Nog een bekender voorbeeld is waarschijnlijk onze handtekeningenactie voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar openbaar voortgezet onderwijs. De uitkomst was zoals wij voorspelden: 
er is voldoende belangstelling voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. Daarnaast 
organiseerden wij een succesvolle avond over ons klimaat en zijn we op straat het gesprek 
aangegaan over de Midden Nederland Hallen. 
. 
Het andere geluid 
Maar natuurlijk zijn we ook kritisch. Daaruit blijkt ons “andere geluid”. Ons veranderingsvoorstel om 
een eenzijdige passage over de zondagsrust uit het promotiebeleid te verwijderen, werd door de raad 
over genomen. Onze schriftelijke vragen leidden er toe dat de Barneveldse bibliotheek (weliswaar 
beperkt) toch het boek Twee Vrouwen van Harry Mulisch gratis ging verstrekken. Ook hebben we ons 
ingezet voor het behoud van de Antoniusschool aan de Achterdorpstraat. 
 
PRO’98 is vooral een partij die handelt en in actie komt. Natuurlijk reageren we kritisch op voorstellen 
vanuit de coalitie, maar proberen dat vooral te doen vanuit onze eigen visie: vinden wij het een goed 
idee en passend binnen onze ideeën voor onze gemeente? 
Wij vinden dat wat we doen, ergens toe moet leiden, je moet er wat mee willen bereiken. Wij zijn geen 
reageerpartij, die voortdurend terugtrekkende bewegingen maakt, stil wil blijven staan en geen 
vooruitgang wil. 
 
Dat wordt in maart de meest wezenlijke vraag aan de kiezer als het over regeren gaat: kiest u 
voor een partij met een visie op de toekomst van Barneveld of een partij die terug wil in het 
verleden? 
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Overzicht voorstellen PRO’98 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de voorstellen die we als PRO’98 hebben gedaan, niet de 
voorstellen die we ondersteund hebben. De lijst is niet volledig, maar geeft een goed beeld van de 
actieve wijze van politiek bedrijven van PRO’98. 
 
De afgelopen 4 jaar hebben we gewerkt vanuit de volgende 10 uitgangspunten: 
 
1. Aandacht voor jongeren en ouderen 
- Publicatieborden voor jongeren om hun activiteiten te promoten 
- Amendement jeugdloket al in 2007 
- Discussienota Speelvoorzieningen 
- Amendement tegengaan overgewicht bij jeugdigen 
- Eenmalig extra budget voor Villa 29 
- Amendement ouderenwerker (niet alleen WMO-adviseurs) 
- Motie speelbeleidsplan 
- Motie Brede School 
- Schriftelijke vragen De Brede School (diverse malen) 
- Schriftelijke vragen buitenschoolse opvang 
- Brede school de Burgt blijkt geen brede school te zijn 
- Tegen blowverbod, slechts wanneer overlast veroorzaakt een plek aanwijzen.  
- Nieuwe locatie Vogelhorst na herhaald aandringen Pro’98  
- Interpellatiedebat over grove fouten wethouder bij informeren raad school de Burgt  
- Inspanningsverplichting verlaging investering school de Burgt  
-  Richard Krajicek en Johan Cruijf playgrounds in speelbeleid meenemen 
- Druk zetten achter de bouw van de Vogelhorst  
- Onderzoek om Antoniusschool op de plek te houden waar hij nu staat 
- Uitbreiding kinderopvangplaatsen 
- Ambitie uitgesproken voor meer MBO onderwijs in Barneveld 
- gratis parkeerplaatsen voor Swob-bezoekers die slecht ter been zijn 
- verzoek aan college om in gesprek te gaan met kerken, om hun parkeerplaats te mogen gebruiken 
- Jongeren betrekken via internet met het uitwerken van het speelbeleidsplan 
- Het college om opheldering gevraagd over de beloofde publicatie borden voor de jongeren 
- Subsidieverhoging SWOB opnemen in kadernota 
- Antonniusschool moet in het centrum gevestigd blijven 
- directe meting naar openbaar voortgezet onderwijs 
- Meer geld in onderwijsreserve 
- Zorg voor het ontbreken van ander levensbeschouwelijk onderwijs dan alleen godsdienstonderwijs 
op openbare basisscholen 
 
2. Meer inspraak van inwoners/ gemeenteraad 
- In maart 2007 met een groot aantal leden een enquête onder het winkelend publiek gehouden in het 
centrum van Barneveld  over het centrumplan en de detailhandel 
- In juni 2007 een enquête in Voorthuizen gehouden over ondermeer het zwembad, de wandel- en 
fietsroutes en de markt 
- Kaderstellende taak van de raad waarmaken bij het aanbestedingsbeleid door voordat er wordt 
aanbesteed de raad te informeren 
- Met dweilorkest de straat op om nieuwe ideeën, maatregelen, opmerkingen van Barnevelders te 
gebruiken in de gemeenteraad en in ons nieuwe verkiezingsprogramma. 
- Straat enquête over de Midden Nederland Hallen  
 
3. Voldoende betaalbare woningen 
- In tegenstelling tot CDA, VVD, CU, voor het voorstel van het college gestemd om in Voorthuizen 
geen woningen te plaatsen als zie niet voldoen aan de woonvisie (goedkopere woningen) 
-  Speciale leningen voor starters op de woningmarkt, verruimd tot 265.000 euro 
- Gepleit voor meer huurwoningen in nieuwbouw wijken in plaats van dure koopwoningen 
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4. Zorg voor zwakkeren 
- Amendement onderzoek jeugdsportfonds (steun voor gezinnen met een laag inkomen) 
- Amendement zwemles voor allochtone vrouwen 
- Amendement terugbrengen wachttijd schuldhulpverlening 
- Motie welzijnskoepel 
- Schriftelijke vragen over Amant 
- Schriftelijke vragen over De Ark 
- Schriftelijke vragen over de indicering huishoudelijke hulp WMO 
- Bezorgdheid uitgesproken over vrijwilligerswerving Vrijwilligers Centrale Barneveld 
- Persoonsgebonden budget (achteruitgang=compensatie)  
- Voorstel om vrijwilligers die vluchtelingen begeleiden extra te ondersteunen 
- Onderzoek voorfinancieren gratis schoolboeken 
- Gemeente doet onderzoek naar bijzondere bijstand in de vorm van pc's enz 
- Onderzoek mogelijkheid om meer mensen van Permar binnen de gemeente aan werk te helpen 
- Er alles aan doen om UWV Werkbedrijf in Barneveld te behouden 
- Meer subsidie Slachtofferhulp 
- Voorstel PC in bijzondere bijstand en €50 eenmalige uitkering voor minima       
- Openbaar toilet (ook voor invaliden) in centrum Barneveld 
- Kritiek op het urgentiebeleid 
 
5. Cultuur en sport (ook op zondag) 
- Amendement bewegingsconsulent 
- Schriftelijke vragen over gemeentelijke monumenten 
- Herbouw molen Kootwijkerbroek 
- Subsidie voor Stichting Militaire Taptoe Voorthuizen 
- Motie gebruik leegkomende ruimtes Veluwehal 
- Sterk gemaakt voor zondagsopening Veluwehal 
- Sport masterplan: Nu al vast naar toekomst kijken. noc/nsf proeftuin “sportdorp” opstarten en noc/nsf 
norm aanhouden.  
- Voor haalbaarheidsstudie uitbreiding museum Nairac 
- Kleedkamers SDVB snel realiseren 
- Passage over zondagsrust is uit de notitie promotiebeleid gehaald 
- Succesvolle oproep aan de bibliotheek om toch mee te doen aan de campagne "Nederland leest"  
- Discussie over statuten bibliotheek 
- Gevraagd om brede visie van het college voor de toekomst van dorpscentrum de Koepel in 
Garderen 
- Geld voor onderzoeken naar Dorpscentrum Voorthuizen en Garderen opnemen in de kadernota 
- Naar voren halen van investering in kleedkamers Overbeek Terschuur en Westeneng Garderen 
- Lokale verenigingen moeten voor een verenigingstarief gebruik kunnen maken van 
Schaffelaartheater 
- Voorstel om ook beeldbepalende oude gebouwen op te nemen in de monumentenlijst 
- Aanleg Skeeler/IJsbaan 
- Aanleg kunstgras VVB naar voren geschoven 
- Voorstel goede en efficiënte inzet van combinatiefunctionarissen 
 
6. Meer uitgaansmogelijkheden 
- Tegen het geformuleerde uitsterfbeleid van de keten 
- Vragen over alternatieven in kleine kernen voor keetjongeren 
- Garantie college dat horeca niet de dupe wordt van nieuwe woningen Markthalgebied 
- Nogmaals uitgesproken dat er in de gemeente een dringende behoefte bestaat aan een discotheek 
- Uit enquete Pro'98 blijkt dat in Voorthuizen dringende behoefte is aan een jongerencentrum 
- Geld vrijgemaakt voor jeugdhonk Voorthuizen 
- Sneller behandelen van aanvragen voor vergunningen bij grote evenementen 
 
7. Aandacht voor natuur en milieu 
- Amendement klimaatbeleidsplan 
- Amendement onderzoek openstelling milieustraat  
- Amendement duurzaamheidsmeter 
- Schriftelijke vragen over een agrarische camping in Garderen 
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- Bezwaar kap 29 bomen Lunterseweg 
- Schriftelijke vragen Camping De Lucht 
- De straat op voor de klimaatneutrale gemeente 
- Klimaat startnotitie moet ambitieuzer. Streven naar klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015  
- Klimaatavond georganiseerd: Wat kunnen burger en lokale overheid doen? 
- Onderzoek naar haalbaarheid millennium gemeente 
- Bezwaar tegen lichtreclamebakken langs de weg 
- Voorstel om koploper gemeente in energiebesparing bij openbare verlichting te worden 
- Tegen de uitbreiding van camping De Lucht 
- Kritisch over de vergunning voor Brons 
- Meer ambitie in het stellen van millennium doelen 
- Lokaal duurzame energie opwekking en energiebesparing vast onderdeel bij ruimtelijke procedures 
en streven naar het zijn van goede middenmoter op dit terrein 
 
8. Meer wandel- en fietsroutes 
- Amendement fietsknooppuntensysteem 
- Amendement wandel- en fietsroute langs gemeentelijke monumenten 
- Amendement ontwikkelen wandelroutes in de Gelderse Vallei 
- Amendement fietsvriendelijkheid 
- fietsknooppuntensysteem wordt na herhaald aandringen Pro’98 vernieuwd  
- Betere ontsluiting en fietspaden naar Zeumeren  
- Hoger ambitieniveau fietspaden dan huidige 6.8 
- Meer fietsenstallingen Barneveld-centrum 
 
9. Aandacht voor veiligheid 
- Amendement verkeersveiligheid 
- Bezorgdheid over verkeersdrukte Zeumeren, nu Oostelijke rondweg niet wordt aangelegd  
- Kaders gesteld voor een gebiedsvisie voor Zeumeren 
- toezichthouders op station meer verspreiden over de dag (ook 's avonds) en ook op station Noord  
- Meedoen aan campagne vuurwerk opruimen (op 1 januari) 
 
10. Gezellige winkelcentra 
- Amendement beeldkwaliteitsplan Voorthuizen 
- Voorstel om het centrumplan Voorthuizen direct uit te voeren 
- - Schriftelijke vragen over de stoel bij Van Rheenen 
- Kerktoren mag niet gebruikt worden voor reclame-uitingen 
- Geen extra verdieping op de parkeerplaats de Vetkamp 
- Achteraf betaald parkeren heeft de voorkeur 
- Goede vervangende huisvesting voor De Ark 
 
Overige ingediende voorstellen en vragen: 
- Amendement geen stijging van de OZB, behoudens inflatiecorrectie 
- Niet 5 ton uit resultaten grondexploitatie structureel inzetten in de exploitatie 
- Motie inhaalslag actualiseren bestemmingsplannen  
- Motie onderzoek voorzieningen 
- Schriftelijke vragen met het verzoek om openbaar maken concept MER Oostelijke Omleiding 
- Onderzoek of een bedrijventerrein direct aan de A30 ontwikkeld kan worden  
- De raad informeren wanneer er maar een inschrijver voor  Europese Aanbesteding is    
- Vrijdagmiddag openstelling gemeentehuis   
- Onderzoek subsidie coördinator 
- Betere/eerlijker verdeling forensenbelasting 
- Oproep aan college om realistischer te begroten 
- Meer inzicht voor de gemeenteraad in de grondexploitatie 
- College moet minder investeren in ambtenaren, maar meer in samenleving 
- Extra kosten digitaliseren bestemmingsplannen in begroting opnemen 
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Verkiezingsprogramma 2010-2014 
 
PRO’98 streeft naar een Barneveld waarin iedereen de vrijheid en de ruimte heeft om het leven 
op zijn of haar eigen manier in te vullen en waar men de keuze en dezelfde vrijheid van een 
ander respecteert. 
 
 
1. Bestuur 
 
De burger centraal 
PRO’98 vindt dat de gemeentelijke overheid de vraag van de burger centraal moet stellen en niet het 
aanbod van de gemeente. Onze inwoner is de klant van de gemeente. Medewerkers van de 
gemeente zijn professionals die hun klanten ten dienste zijn. Bestuurders zijn integer en zich 
voortdurend bewust van hun voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid. 
 
Barneveld is gebaat bij actieve en betrokken burgers. Samenwerking met burgers is van groot belang 
om te komen tot goede besluitvorming. Dat geldt zowel voor burgers in wijken en dorpen, als voor 
burgers die actief zijn in hun eigen bedrijf.  
 
De gemeente moet, voorafgaand aan besluitvorming, op een heldere en correcte wijze informatie aan 
burgers verstrekken over gemeentelijke plannen en beleid. Dit kan door middel van de gemeentelijke 
website en de gemeentelijke pagina in de krant. Uit die informatie moet duidelijk blijken hoe burgers 
mee kunnen spreken en denken over de gemeentelijke voornemens.  
 
De invoering van “Het Gesprek” en interactieve beleidsvoering hebben positief bijgedragen aan het 
betrekken van burgers en belanghebbenden bij besluitvorming. PRO’98 wil dit interactieve beleid 
verder uitbreiden met periodieke peilingen onder inwoners over aansprekende onderwerpen, het 
organiseren van thematische hoorzittingen en een gemeentelijk referendum.  
 
De wijkplatforms hebben een goede rol in het contact tussen gemeente en burgers als het gaat om 
sociale veiligheid en de inrichting van de leefomgeving. Het instellen van wijkbudgetten vinden we een 
interessante optie om burgers meer zeggenschap te geven over de invulling van hun wijk. 
Dorpsplannen vormen belangrijke onderleggers voor te formuleren gemeentelijke plannen.  
 
De verschillende dorpshuizen in de kernen van de gemeente hebben een bewezen sociale functie. 
Die moeten ze, als het aan PRO’98 ligt, blijven behouden. Goede huisvesting is dan een vereiste. 
 
De gemeentelijke website moet in de komende jaren verder worden vorm gegeven, zodat burgers 
daar voor de meeste gemeentelijke diensten terecht kunnen, zonder dat ze daarvoor naar het 
gemeentehuis hoeven. Ook moet het veel eenvoudiger worden om via de website vragen te stellen 
aan de gemeente. Deze dienen tijdig te worden beantwoord. Gestreefd moet worden om eenvoudige 
vragen binnen drie dagen af te doen, zodat het sturen van ontvangstbevestigingen niet nodig is. 
 
Bovenstaande betekent niet dat het gemeentehuis overdag grotendeels gesloten kan worden. Het is 
van belang dat het gemeentehuis “het huis van onze gemeenschap” is en blijft waar iedereen op een 
professionele manier kan worden geholpen. Voortdurende (bij)scholing van het ambtenarenapparaat 
dient dit te waarborgen. In de afgelopen jaren heeft een fikse uitbreiding van de formatie op het 
gemeentehuis plaats gevonden. PRO’98 vindt dat er voorlopig een pas op de plaats moet worden 
gemaakt met het aannemen van nieuw gemeentelijk personeel en de inhuur van externen. Tenzij het 
om de overdracht van rijks- of provinciale taken gaat , met het daarbij behorende geld. 
 
Een neutrale gemeente 
In Barneveld wonen mensen met zeer uiteenlopende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen. 
Het is daarom van groot belang dat de gemeente zich op dit terrein neutraal opstelt en de wet uitvoert. 
In de Zondagswet staat vastgelegd hoe om te gaan met de zondagsrust.  De gemeente moet niet een 
groep die veel waarde hecht aan de zondagsrust meer beschermen en daarmee beperkingen 
opleggen aan een groep mensen die (juist) op zondag activiteiten willen ondernemen. 
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Initiatieven voor activiteiten op zondag die vallen binnen de kaders van de (Zondags)wet, waarbij dus 
rekening wordt gehouden met de in Barneveld levende gevoelens over de zondagsrust, zullen wij van 
harte ondersteunen. 
 
PRO’98 wil: 

 burgers betrekken bij gemeentelijke plannen voorafgaand aan besluitvorming 
 heldere en correcte informatie verstrekken 
 periodieke peilingen, thematische hoorzittingen en een gemeentelijk referendum 
 de gemeentelijke diensten via het Internet verder uitbreiden 
 vragen van burgers zo snel mogelijk beantwoorden 
 de mogelijkheden van wijkbudgetten serieus overwegen 
 dorpsplannen als onderlegger voor gemeentelijke plannen 
 goede huisvesting voor dorpshuizen 
 inzetten op kwaliteit en professionalisering van het huidige ambtelijk apparaat 
 aannemen van nieuw personeel en inhuur van externen beperken 
 een neutrale overheid als het gaat om levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen 
 initiatieven voor activiteiten op zondag van harte ondersteunen 

 
Samenwerking in Food Valley verband 
PRO’98 vindt het verstandig dat de gemeente Barneveld samen werkt met gemeentes uit de regio.  
Vanuit de provinciale en landelijke overheid wordt meestal gekeken naar en beleid gemaakt voor een 
regio en minder op gemeentelijk niveau. Door samen te werken kunnen gemeentes zich sterk maken 
voor (boven) gemeentelijke belangen, dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van gemeentelijke 
autonomie.  
 
PRO’98 ziet voordelen in de vorming van een nieuwe regio Food Valley, vooral op het gebied van 
strategische beleidsuitvoering en gemeentelijke bedrijfsvoering. Resultaatgericht en efficiency zijn 
daarbij voor PRO’98 sleutelwoorden. Democratische legitimiteit is voor PRO’98 wezenlijk, de 
gemeenteraad (en dus de burgers van Barneveld) moet richting kunnen geven aan en controleren van 
het beleid. 
 
PRO’98 vindt 

 samenwerking in Food Valley verband verstandig op het gebied van strategische 
beleidsuitvoering en gemeentelijke bedrijfsvoering 

 efficiency, resultaten en democratische legitimiteit sleutelwoorden 
 
Minder regels, controleerbare regels 
PRO’98 pleit voor minder regels, alleen regelen wat echt moet. Als er al nieuwe regels worden 
opgesteld moeten deze eerst een toets doorstaan. Ze moeten noodzakelijk, uitvoerbaar en 
controleerbaar zijn en ook niet botsen met andere regels. 
 
PRO’98 wil 

 minder regels, alleen regelen wat echt moet 
 regels die noodzakelijk, uitvoerbaar, controleerbaar en niet tegenstrijdig aan elkaar zijn  

 
Financiën sluitend met voldoende spaarpotten 
PRO’98 gaat uit van een sluitende meerjarenbegroting en van voldoende reserves om tegenvallers op 
te vangen. Gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend. De besteding van gelden moet helder en 
transparant zijn. 
 
Verreweg het grootste deel van de inkomsten van de gemeente Barneveld komt van het rijk. Deze 
inkomsten worden aangevuld door onze inwoners en gasten door het betalen van gemeentelijke 
belastingen en heffingen.  
 
De komende jaren zullen gekenmerkt worden door een veel lagere uitkering van het rijk. Forse 
bezuinigingen op de gemeentelijke begroting zijn daarom onvermijdelijk. Wij zien de noodzaak van 
een kerntakendiscussie.  
 
PRO’98 wil in die discussie vooral toekomstgericht blijven denken en daarom blijven investeren in 
onderwijs en duurzaamheid. Daarnaast is het van groot belang dat mensen en vooral ook kinderen in 
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een achterstandsituatie mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Cultuur en sport moeten voor 
deze groep toegankelijk blijven. 
 
Bezuinigingen kunnen in de eerste plaats gevonden worden door te bezien of: 

1. Het ontvangen geld zuinig en efficiënt wordt besteed. Gekeken kan worden of samenwerking 
met andere gemeentes of uitbesteding kostenbesparingen oplevert. 

2. Verouderd beleid kan worden afgeschaft  
3. Afgeschreven zaken (auto’s, apparatuur e.d.) zondermeer vervangen moeten worden 
4. Er prioriteiten gesteld kunnen worden en een aantal plannen kunnen worden uitgesteld.  

 
PRO’98 vindt dat in een gemeente met een gemiddeld voorzieningenniveau er sprake moet zijn van 
gemiddelde gemeentelijke lasten in vergelijking tot andere gemeenten. Vooralsnog gaan we er vanuit 
dat de gemeentelijke lasten de komende jaren alleen zullen stijgen met de inflatiecorrectie.  
 
PRO’98 vindt 

 het noodzakelijk een kerntakendiscussie te voeren 
 de toekomst leidend: prioriteit moet worden gegeven aan: investeringen in onderwijs, 

duurzaamheid en de toegankelijkheid van cultuur en sport voor vooral kinderen in een 
achterstandsituatie 

 dat er sprake moet zijn van gemiddelde gemeentelijke lasten in vergelijking tot andere 
gemeenten 

 
 
2. Veiligheid 
 
Basisvoorwaarde 
Een leefbare gemeente is een veilige gemeente. Gevoelens van onveiligheid moeten daarom door 
overheid en politiek serieus genomen worden. Mensen moeten zich voortdurend beschermd en veilig 
voelen en weten in woonwijken, verkeer, natuur, winkelcentra en in hun eigen woning.  
 
Betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen leefomgeving leiden tot meer  
veiligheid in de wijken en dorpen. Wijkplatforms waarin de politie, de Woningstichting en burgers 
samenwerken, spelen daarbij een grote rol.  
 
Regelgeving en handhaving 
Regelgeving moet duidelijk en transparant zijn. Regels moeten gehandhaafd worden en er moet 
worden opgetreden tegen overlastgevers. Gedragsregels zoals vastgelegd in wetgeving gelden voor 
iedereen. Voor een veilige en leefbare samenleving dragen alle inwoners verantwoordelijkheid. 
 
Vooral in uitgaansgebieden op uitgaansavonden moet de veiligheid voorop blijven staan. Met alle 
betrokkenen (horeca, politie, gemeente etc.) moeten sluitende afspraken worden gemaakt. Het zou 
een goede zaak zijn uitgaansgelegenheden niet allemaal tegelijk te sluiten om te voorkomen dat ’s 
nachts grote groepen mensen zich tegelijkertijd op straat bevinden. Cameratoezicht is voor PRO’98 
een instrument en geen doel op het gebied van veiligheid  
 
BOA’s worden ingezet op terreinen die van invloed zijn op de leefbaarheid op straat, zoals fout of niet 
betaald parkeren, (brom)fietsen op plekken waar dat niet mag, vernieling en graffiti, loslopende 
honden en hondenpoep, wildplassen en andere vormen van overlast. De gemeente(raad) heeft de 
regie over de inzet  van BOA’s. 
 
Brandweer 
De brandweer bestaat uit vrijwilligers en professionals. Voor PRO’98 hoort kwaliteit van de 
brandweerorganisatie in onze gemeente maatgevend te zijn ook als het gaat over hoe om te gaan met 
de door het rijk voorgestelde regionalisering. 
 
Community Safety is een project dat is ontstaan in Liverpool UK. De brandweer gaat actief de wijk in 
om mensen te adviseren over het nemen van preventieve brandveiligheidsmaatregelen in huis en om 
rookmelders te monteren. Hiermee wordt niet alleen het veiligheidsbewustzijn vergroot, maar ook de 
daadwerkelijke veiligheid in wijken. PRO’98 wil dit project ook in de gemeente Barneveld invoeren. 
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De pilot met het opzetten van een netwerk voor AED-apparatuur is succesvol verlopen. PRO’98 vindt 
dat dit netwerk gemeentedekkend moet worden opgezet. 
 
De komende jaren zal vooral het zuiden van het dorp Barneveld worden uitgebreid met nieuwe 
woonwijken. Van belang is dat de brandweerdekking in dit deel van Barneveld voldoende is.  
  
PRO’98 wil 

 een veilige en leefbare samenleving 
 veiligheid vorm geven in samenwerking met burgers 
 het werk van wijkplatforms krachtig ondersteunen 
 correcte handhaving 
 de veiligheid in uitgaansgebieden behouden 
 gevarieerde sluitingstijden van de horeca 
 BOA’s inzetten op leefbaarheidsterreinen 
 het project Community Safety invoeren 
 een dekkend AED-netwerk 
 voldoende brandweerdekking 

 
 
3. Verkeer en Openbare Ruimte  
 
Goede ontsluiting, verkeersveiligheid en leefbaarheid 
Voor het verkeer op bovenlokaal niveau dient de gemeente met hogere overheden samen te werken 
om de doorstroming op A1 en A30 te behouden. PRO’98 wil de ontsluiting via de Zelderseweg 
behouden. 
 
PRO’98 vindt dat Harselaar-Zuid via de Baron van Nagellstraat en de nieuwe randweg moet worden 
ontsloten. Een nieuwe weg ten noorden van de Vaarst hoort daar niet bij. Aandacht voor goede 
bereikbaarheid van het industrieterrein met de fiets is belangrijk.  
 
Parallelwegen naast de snelwegen A1 en A30 zorgen voor een verbetering van doorstroming van het 
verkeer van de industrieterreinen Harselaar en Barneveld-Noord/de Briellaerd.  
 
Om Voorthuizen verkeersveilig en leefbaar te houden, vindt PRO’98 het belangrijk dat de omleiding 
Voorthuizen  snel uitgevoerd wordt. Daarnaast moet een lokale weg ten zuiden van Voorthuizen 
aangelegd worden. Ook de rondweg om Barneveld is op termijn noodzakelijk vanuit overwegingen op 
het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. De verkeersveiligheid op vele wegen in de 
gemeente kan verbeteren door het terugbrengen van de maximum snelheid.  
 
Meer aandacht voor openbaar vervoer en de fiets 
PRO’98 vindt dat het openbaar vervoer blijvend aandacht verdient. De stations Barneveld-Noord en 
Stroe op de lijn naar Apeldoorn en het station Barneveld-Zuid kunnen het gebruik van openbaar 
vervoer stimuleren.  
 
Het ontwikkelen van een veilig fietsnetwerk, binnen de bebouwde kommen met fietsroutes voor 
scholieren, maar ook in het buitengebied, vindt PRO’98 belangrijk. Vrij liggende fietspaden tussen 
kernen zijn noodzakelijk. Ook het ontwikkelen van voldoende goede fietsenstallingen in de 
winkelcentra behoort tot het faciliteren van het fietsverkeer.  
 
Een groene, duurzame ruimte 
PRO’98 vindt dat het openbare groen goed onderhouden en weer terug op peil moet worden 
gebracht. Veiligheid, duurzaamheid, maar ook onderhoudsvriendelijkheid moeten daarbij 
uitgangspunten zijn. Tevens dienen er zowel speelplaatsen voor jongeren als voor kinderen in de 
wijken beschikbaar te zijn. Bij inrichting van nieuwe woonwijken moet rekening worden gehouden met 
speelvoorzieningen.  
 
PRO’98 ziet natuurspeelplekken als aanvulling op traditionele speelplekken. De speelplekken worden 
zo opgezet dat de kinderen gestimuleerd worden om hun fantasie te gebruiken bij het spelen in een 
natuurlijke en gevarieerde omgeving. Geen paadjes en verboden, wel fantasie, creativiteit en een 
beetje durf. Hutten bouwen, slootje springen, bomen klimmen, hangbrug, een avonturenpad, een 
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waterpomp met de mogelijkheden om kanaaltjes te graven. Inrichting en onderhoud is relatief 
goedkoop omdat  minder speeltoestellen nodig zijn. 
 
Doelen van deze natuurspeelplekken zijn: 
- het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. 
- vermeerderen van kennis en natuur 
- bijdragen aan een duurzame samenleving. Kinderen leren (on)bewust veel over ecologie.  
 
In Barneveld zijn er mogelijkheden te over om dergelijke plekken te realiseren. Wij bevinden ons in 
een bosrijke omgeving. Maar ook in nieuwe en oude wijken, of langdurig braakliggende terreinen 
kunnen natuurspeelplekken worden ingericht.  
 
Aan het onderhoud van de bermen in het buitengebied moet meer aandacht besteed worden door te 
maaien en af te voeren. Groenstroken en ecologische verbindingszones blijven in tact. 
 
Herinrichting in het centrum van de verschillende dorpen kan de leefbaarheid ten goede komen, zoals 
een wat minder op auto’s gericht Torenplein. Het centrum van Voorthuizen kan wel wat meer groen 
gebruiken. Bij herinrichting moeten beeldbepalende panden behouden worden. De verlichting van 
lantaarnpalen moet energie besparend zijn. Lichtvervuiling moet worden beperkt.  
 
PRO’98 wil 

 een goede ontsluiting en verkeersdoorstroming op industrieterreinen 
 verkeersveilige leefbare dorpen 
 een omleiding om Voorthuizen snel realiseren en om Barneveld op termijn 
 nieuwe treinstations op de lijn Amersfoort – Apeldoorn en bij Barneveld-Zuid 
 veilige fietsroutes tussen dorpen, binnen dorpen en naar industrieterreinen 
 goede speelvoorzieningen in wijken 
 natuurspeelplekken 
 groene en duurzaam ingerichte dorpen 
 energiebesparing op openbare verlichting en lichtvervuiling beperken 

 
 
4. Economie 
 
Samen met ondernemers 
PRO’98 vindt dat onze gemeente goede randvoorwaarden moet scheppen, zodat er voldoende 
werkgelegenheid blijft en bij komt. Gemeentes kunnen geen banen creëren, maar wel voor goede 
voorwaarden zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wij zien dat in deze  tijd het vooral het midden- 
en klein bedrijf en de startende ondernemers zijn, die zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing. 
Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet er voor zorgen dat ook het midden- en kleinbedrijf 
volop mee kan doen. 
 
PRO’98 vindt dat we ondernemerschap moeten stimuleren door heldere en eenvoudige regelgeving 
en een dito vergunningenstelsel, goed beroepsonderwijs dat aansluit bij de (kwaliteits)wensen van 
Barneveldse ondernemers en te zorgen voor een schoon, bereikbaar, veilig en groen leefklimaat met 
goede voorzieningen waar je graag wilt wonen. Deze voorwaarden zullen ondernemers aanspreken 
om zich in onze gemeente te vestigen of te blijven. Samen met ondernemers moet de gemeente 
inventariseren welk type beroepsonderwijs voor hen van belang is, zodat de gemeente scholen voor 
beroepsonderwijs kan interesseren om zich in Barneveld te vestigen.   
 
De meeste starters beginnen hun bedrijfje vanuit de eigen woning. Het gaat dan vaak om bedrijven in 
de ICT of zakelijke dienstverlening. PRO’98 vindt dat het startende ondernemers eenvoudig moet 
worden gemaakt om op die wijze met hun bedrijf te beginnen, mits er geen sprake is van overlast voor 
de omgeving. Knellende regels op dit terrein moeten worden afgeschaft en bestemmingsplannen 
aangepast, zodat functiemenging mogelijk wordt.  
Samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerrein moet worden gestimuleerd. Te denken valt 
dan aan gemeenschappelijke parkeervoorzieningen, maar ook aan de ontwikkeling van 
bedrijfsverzamelgebouwen (voor startende ondernemers). 
.  
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Barneveld beschikt zeer waarschijnlijk binnen afzienbare termijn over nieuw bedrijfsterrein (Harselaar-
Zuid en de Driehoek). In samenwerking binnen het Food Valley gebied kunnen de gemeentes 
onderling met elkaar afstemmen welke bedrijven in welke gemeentes gevestigd worden. Barneveld 
moet kiezen voor kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid, die voldoende werkgelegenheid biedt en 
waarvan de milieubelasting niet onevenredig hoog is. Een evenwichtige economische structuur is 
belangrijk. 
De gemeente Barneveld moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven, instellingen en publieke en 
maatschappelijke organisaties uit verschillende economische sectoren. Dat schept werkgelegenheid 
die niet eenzijdig is. 
 
PRO’98 wil 

- eenvoudige, heldere regelgeving en een eenvoudig vergunningenstelsel 
- samen met ondernemers beroepsonderwijs stimuleren om zich te vestigen 
- starters ruimte geven door knellende regels af te schaffen 
- kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid op onze industrieterreinen 

 
Uitbreiding, inbreiding en revitalisering op Harselaar 
PRO’98 vindt dat de uitbreiding door de ontwikkeling van Harselaar-Zuid niet mag leiden tot 
aantasting van het park de Schaffelaar. PRO’98 stelt de Esvelderbeek als natuurlijke grens. 
Naast uitbreiding is er ook veel mogelijk op het gebied van inbreiding. Revitalisering van oud 
bedrijfsterrein is van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van bedrijvigheid op de Harselaar. 
Daarbij moet ingezet worden op duurzame herstructurering en hergebruik. 
 
PRO’98 vindt dat het industrieterrein goed ontsloten moet worden. Het transferium biedt de uitgelezen 
mogelijkheid om werknemers te laten reizen met het openbaar vervoer. Vanuit de kernen Barneveld 
en Voorthuizen moeten er meer mogelijkheden worden ontwikkeld om het industrieterrein veilig en 
snel per fiets te kunnen bereiken. 
 
PRO’98 vindt dat bedrijfsterreinen in kleinere kernen aan strengere criteria moeten voldoen. Op deze 
bedrijfsterreinen horen geen grote milieubelastende bedrijven. De leefbaarheid van de kernen mag 
niet onder druk komen te staan. 
 
PRO’98 kiest voor 

 uitbreiding, inbreiding en revitalisering van Harselaar 
 het stimuleren van een duurzame economie 
 een goed bereikbaar Harselaar met openbaar vervoer en fiets 
 de leefbaarheid in kleine kernen niet onder druk moet komen te staan 

 
Recreatie / toerisme  
De gemeente Barneveld ontvangt direct en indirect een belangrijke economische impuls vanuit de 
recreatie. Het is van belang dat er een gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen in de 
gemeente is. De natuurwaarde van Vallei en Veluwe kunnen daar bij als uithangbord dienen. 
Uitbreiding van campings is mogelijk als deze ecologisch inpasbaar is.   
Het gebied rond Zeumeren biedt veel recreatieve mogelijkheden. Het is belangrijk om een visie te 
ontwikkelen voor dit gebied.  
 
Zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen willen wij een uitgebreider stelsel van fiets- en 
wandelpaden ontwikkelen, waarbij in de ontwikkeling vooral de samenhang van paden in de Vallei 
ontbreekt. Het beekwandelpad bij Voorthuizen is een goed voorbeeld hoe met weinig kosten een 
fraaie route ontwikkeld kan worden. Het restaureren van oude kerkpaden zou hierbij betrokken 
kunnen worden.  
De ontwikkeling van het natuurtransferium Stroe biedt tevens goede mogelijkheden voor het starten 
van verschillende padenstelsels. De vele initiatieven om allerlei zomeractiviteiten (markten etc.) en 
andere evenementen te organiseren verdienen de volledige medewerking van de gemeente.  
 
PRO’98 wil 

 de verblijfsrecreatie voor de toekomst behouden 
 meer recreatiemogelijkheden in de Vallei  
 de transferia gebruiken als startpunt voor recreatieve routes  
 toeristische activiteiten en evenementen positief benaderen  
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5. Onderwijs 
 
Ieder kind in Barneveld naar school 
PRO’98 vindt dat zoveel mogelijk basisschoolkinderen uit onze gemeente in onze gemeente naar 
school moeten kunnen gaan. Hoewel “passend onderwijs” het credo is, groeien de scholen voor 
speciaal onderwijs. PRO’98 vindt dat de gemeente als regisseur moet optreden om gezamenlijk met 
de verschillende basisscholen een visie op het onderwijs op te stellen. In die visie moeten de 
hieronder genoemde zaken aandacht krijgen. 
 
Niet alle scholen kunnen op alle fronten dezelfde ingewikkelde zorg geven. Het is daarom van belang 
dat basisscholen zich specialiseren op basis van een zorgprofiel. De ene school kan zich bijvoorbeeld 
op basis van ervaring of keuze profileren in de zorg voor hoogbegaafde leerlingen, de andere in de 
opvang van leerlingen met aandacht- en concentratiestoornissen. De scholen voor speciaal onderwijs 
zorgen in die gevallen voor ambulante zorg. Specialismen kunnen ook worden gevonden in sport of 
cultuur.  
 
PRO ’98 is voorstander van brede scholen, ook in de kleinere kernen. Brede scholen werken samen 
met instellingen voor welzijn, kinderopvang, sport- en culturele verenigingen en de muziekschool. 
Verschillende wijkvoorzieningen kunnen onder één dak worden gehuisvest. Combinatie-
functionarissen spelen een grote rol in de verbinding tussen onderwijs en sport- en culturele 
verenigingen. PRO’98 is voor het inzetten van beweegteams op brede scholen 
 
Achterstand niet concentreren, kwaliteit in voorschoolse opvang 
Er moet worden voorkomen dat er scholen ontstaan waar leerlingen met een achterstand zich 
concentreren. Het aannamebeleid van scholen moet nadrukkelijk aandacht krijgen in de te 
ontwikkelen visie. Daarbij dient de denktank, waarin alle basisscholen bestuurlijk zijn 
vertegenwoordigd, als adviesorgaan. 
 
PRO’98 vindt (toetsing van) kwaliteit en aansluiting belangrijk als het gaat om voor- en vroegschoolse 
educatie. Gekeken moet worden of de uitwisseling van kennis over de peuter tussen voorschool 
(peuterspeelzaal) en de basisschool verbeterd kan worden. Een kind kan dan op de basisschool een 
zo goed mogelijke start maken met, indien nodig, op zijn/haar niveau afgestemde leermiddelen.  Er 
moet voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvang in Barneveld aanwezig zijn. 
 
Voorkom uitval, breid voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs uit 
PRO’98 wil dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma, zodat ze goede perspectieven op 
de arbeidsmarkt hebben. Een goede startkwalificatie is minimaal een HAVO, VWO of MBO niveau 2 
diploma. PRO’98 ziet in Barneveld veel mogelijkheden voor het “Vakcollege”, technisch 
praktijkonderwijs dat vakspecialisten opleidt tot  (technisch) middelbaar beroepsonderwijs,  niveau 2. 
Schooluitval moet worden voorkomen, een goed functionerend signaleringssysteem kan daarbij 
behulpzaam zijn.  
 
PRO’98 wil zo snel mogelijk een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld huisvesten. 
Daarnaast wil PRO’98 samen met het bedrijfsleven onderzoeken of middelbaar beroepsonderwijs 
uitgebreid kan worden.  
 
PRO’98 kiest voor: 

 (bijna) ieder kind passend onderwijs in onze gemeente 
 brede scholen in alle kernen 
 een stevige inzet op combinatiefunctionarissen, vooral bij een brede school 
 het inzetten van beweegteams op (brede) scholen 
 samen met de denktank een gemeentelijke visie op onderwijs ontwikkelen 
 kwaliteit van de voorschoolse opvang maatgevend om achterstanden weg te werken 
 voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvang 
 het voorkomen van schooluitval door een goed signaleringssysteem 
 het uitbreiden van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
 het zo snel mogelijk realiseren van een school voor openbaar voortgezet onderwijs 



PRO’98 Verkiezingsprogramma 2010-2014 
 

 PRO’98: het andere geluid Pagina 14 

6. Cultuur 
 
Bron van inspiratie 
Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij participatie en 
emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale 
identiteit. Het is bij uitstek een terrein waarin de ene gemeente zich kan onderscheiden van een 
andere gemeente. PRO’98 vindt het belangrijk dat kinderen in een achterstandpositie zich ook kunnen 
ontwikkelen in een culturele richting.  
 
Plaatselijke kunstenaars kunnen worden benaderd voor het ontwikkelen van een kunstroute in de 
openbare ruimte. Incidentele nieuwe culturele activiteiten moeten krachtig door de gemeente 
ondersteund blijven.  
 
PRO’98 vindt dat, als er besloten wordt tot uitbreiding van museum Nairac, deze gericht moet zijn op 
het aantrekken van interessante (tijdelijke) collecties, zodat meer dagjesmensen de weg naar 
Barneveld weten te vinden. 
Daarnaast moet er gezocht worden naar een goede locatie voor atelier- en tentoonstellingsruimte voor 
plaatselijke (startende) kunstenaars en cursisten van de Barnevue.   
 
PRO’98 vindt het initiatief voor een luchtballonmuseum interessant. 
 
De Muziekschool richt zich nu vooral op aanbodgericht muziekonderwijs in één instrument. PRO’98 
vindt dat de Muziekschool vraag gerichter kan gaan werken. Als leerlingen dat wensen, moeten 
bijvoorbeeld combinaties van lessen, zoals zang en gitaar, ook mogelijk zijn. PRO’98 wil onderzoeken 
of er in Barneveld voldoende interesse is in een musicalschool dan wel combinatielessen van muziek, 
theater en dans.    
 
In Barneveld is in het afgelopen jaar een theater gebouwd; een lang gekoesterde wens is in vervulling 
gegaan. PRO’98 vindt dat plaatselijke toneel- en theaterverenigingen voor verenigingstarieven gebruik 
moeten kunnen blijven maken van dit theater. PRO”98 vindt dat het aanbod aan podiumkunsten in het 
theater gevarieerd moet blijven, alle vormen van theater moeten mogelijk zijn en voor elk wat wils. 
 
Monumentenzorg 
De belevingswaarde van een dorp wordt vaak bepaald door een karakteristiek gebouw, bijvoorbeeld 
de Punt in Voorthuizen. Voor PRO’98 is het behoud van het dorpskarakter van de kernen een 
belangrijk punt, waarbij verdere integratie van monumentenzorg gewenst is.  
PRO’98 vindt dat oude panden in de kernen en oude boerderijen die in ons landschap thuis horen, 
onderhouden moeten worden. Het is verheugend dat er een begin gemaakt is met het herkenbaar 
maken van gemeentelijke monumenten door middel van bordjes. PRO’98 ziet dit graag verder 
ontwikkeld zodat er een monumentenroute kan ontstaan.  
Voor de algemene bescherming van het dorpskarakter zijn beeldkwaliteitplannen een goed 
uitgangspunt en wij zouden graag deze plannen voor iedere kern zien. 
 
 
PRO ’98 wil 

 uitbreiding museum Nairac richten op het aantrekken van interessante collecties 
 samen met lokale kunstenaars een kunstroute ontwikkelen 
 ondersteuning van nieuwe incidentele culturele activiteiten 
 goede atelier- en expositieruimte voor lokale (startende) kunstenaars. 
 kunstbeoefening voor ieder kind toegankelijk 
 een Muziekschool die zich richt op de vraag van de leerling en niet op het aanbod 
 de mogelijkheid van een musicalschool onderzoeken 
 dat theater- en toneelverenigingen blijvend gebruik kunnen maken van het 

Schaffelaartheater 
 monumenten behouden voor de toekomst 
 een speciale route langs de gemeentelijke monumenten 
 beeldkwaliteitplannen voor iedere kern  
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7. Sport 
 
Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor teamspirit en onderling 
respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van 
mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Het is van groot belang dat 
sport voor iedereen toegankelijk is. Dit geldt vooral voor kinderen in een achterstandssituatie. Het 
inkomen mag geen drempel zijn om een sport te kunnen beoefenen. 
 
PRO’98 vindt dat alle verenigingen moeten kunnen beschikken over een goede sportaccommodatie. 
Zwemlessen voor kinderen zijn belangrijk. Voorthuizen moet beschikking blijven houden over een 
eigentijds zwembad.  
 
Alle kinderen op de basisschool moeten op een professionele manier bewegingsonderwijs krijgen. 
Daarom is het van het grootste belang dat iedere school een vakdocent lichamelijke opvoeding heeft. 
Het inzetten van combifunctionarissen kan hiertoe bijdragen. 
 
Ouderen- en gehandicaptensport moet binnen reeds bestaande verenigingen worden geïntegreerd. 
PRO’98 vindt dat sportparken dag-in-dag-uit bruisende activiteitencentra moeten worden voor 
buurtbewoners  en wijkorganisaties en onderwijs. 
 
Een goede samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdzorg met de sportverenigingen kan veel 
bijdragen in het voorkomen van overlast door en probleemgedrag van jongeren.  
 
PRO’98 vindt 

 dat kinderen in een achterstandssituatie moeten kunnen (blijven) sporten 
 verenigingen moeten kunnen beschikken over goede sportaccommodaties 
 dat combifunctionarissen een grote rol moeten krijgen in de professionalisering van 

bewegingsonderwijs op de basisschool 
 sportparken iedere dag bruisende activiteitencentra moeten worden 

  
 
8. Werk en Inkomen  
 
Werk boven uitkering 
In principe zorgt iedereen voor zijn eigen inkomen. Als mensen hun baan kwijt raken, krijgen ze zo 
nodig ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Als mensen echt niet voor hun 
inkomen kunnen zorgen hebben we als gemeente een vangnetfunctie.  
Het UWV Werkbedrijf moet in onze gemeente blijven, zeker in deze tijd van economische crisis. 
 
Het participatiebudget geeft de gemeente de kans om eigen beleid te ontwikkelen. PRO’98 vindt dat 
de huidige re-integratie- en scholingsactiviteiten tegen het licht gehouden moeten worden als het gaat 
om effectiviteit. Het is belangrijk om veel meer op de persoon in kwestie gerichte programma’s te 
ontwikkelen of aan te bieden. Een jeugdige werkloze moet op een andere manier benaderd worden 
dan een bijstandsgerechtigde die al op leeftijd is. PRO’98 wil een onderzoek hoe arbeidsparticipatie 
verbeterd kan worden. Ondernemend Barneveld kan hier ook in betrokken worden. 
 
Schuldhulpverlening  
Mensen die zelf niet uit hun schulden kunnen komen moeten daarbij worden ondersteund. Een 
verzoek tot schuldhulpverlening moet binnen 4 weken na aanvraag worden afgedaan om te 
voorkomen dat schulden nog hoger oplopen en mensen er helemaal niet meer uit komen. 
 
Vrijwilligerswerk  
Als mensen geen betaald werk kunnen vinden biedt de gemeente een sociaal activeringstraject aan, 
dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. PRO’98 vindt het een goede zaak dat mensen gestimuleerd 
worden om vrijwilligerswerk te doen. Hiermee wordt voorkomen dat men in een sociaal isolement 
raakt. Bovendien versterkt vrijwilligerswerk de persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard moet men wel voor 
de arbeidsmarkt beschikbaar blijven. 
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PRO’98 wil 
 een gemeentelijk vangnet voor mensen die echt niet voor een eigen inkomen kunnen 

zorgen 
 het UWV Werkbedrijf in Barneveld behouden 
 een onderzoek naar de mogelijkheden om arbeidsparticipatie te verbeteren 
 dat in geval van schuldhulpverlening binnen 4 weken een traject gestart wordt 
 vrijwilligerswerk stimuleren 

 
 
9. Welzijn en Zorg  
 
Iedereen moet kunnen meedoen 
Sinds 1 januari 2007 is (een deel van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. PRO’98 
vindt het een goede zaak dat iedereen in de maatschappij mee kan doen, of je nu jong bent of oud, 
gezond of ziek, of je nu wél een beperking hebt of niet. Als je niet goed “mee kunt doen” is het goed 
dat je geholpen wordt door de gemeente, de vrijwilligerscentrale, door mantelzorgers, door tijdelijke 
ondersteuning, van wie dan ook.  
 
PRO’98 vindt dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de 
gemeente ruimhartig moet zijn bij de toewijzing van hulpmiddelen. 
 
De WMO-raad heeft een belangrijke taak als adviesorgaan en klankbord van de gemeente. Het is van 
belang dat leden van deze raad een goede ondersteuning krijgen, expertise hebben of krijgen. Daarin 
kan de gemeente een stimulerende rol spelen.  
 
PRO’98 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat alle inwoners van onze gemeente er op kunnen rekenen 
dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
 
De financiële aansluiting tussen WMO en AWBZ laat te wensen over. Het moet voor mensen (de 
klanten) eenvoudig zijn om hun in het kader van de WMO verstrekte rolstoel mee te nemen als zij 
onder het regime van de AWBZ terecht komen. Het is bevreemdend dat 2 x een zelfde nieuwe rolstoel 
wordt aangeschaft omdat instanties er in de financiële afhandeling niet uit kunnen komen.  
 
Jeugd en jongeren 
Er wonen veel jonge mensen in de gemeente. PRO’98 vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd 
in jongeren. Het jeugdbeleid van de gemeente verzinnen we niet op het gemeentehuis, dat doen we 
met jongeren zelf. PRO’98 wil jongeren bereiken via hun sociale netwerken op Internet. 
 
Jongerenwerkers zijn de ondersteuners voor jongeren uit onze hele gemeente. De buitenspeelkasten 
en de sport- en spelbus zijn goede initiatieven.  
 
In de afgelopen 4 jaar is er een aantal uitgaansmogelijkheden bij gekomen. PRO’98 ziet een 
discotheek, bereikbaar per fiets, tussen Barneveld-centrum en Voorthuizen, nog steeds als ideaal. 
Gevarieerde sluitingstijden maakt het voor grotere horecaondernemingen interessant om zich in onze 
gemeente te vestigen.  
 
We willen dat jongeren in onze eigen dorpen uit kunnen gaan. De jongeren uit de kernen moeten 
worden betrokken bij de invulling van de gewenste uitgaansmogelijkheden.  Dorpshuizen moeten 
worden gestimuleerd activiteiten voor jongeren te organiseren. PRO’98 vindt dat er ook een 
volwaardig jongerencentrum in Voorthuizen moet komen. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een onafhankelijke, open, laagdrempelige instantie zijn 
waarbij diverse organisaties in de jeugdzorg niet alleen samen werken, maar elkaar juist versterken. 
Doel van deze samenwerking is kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. PRO’98 vindt dat de 
kernpartners in dit centrum voorafgaand aan de samenwerking een onderzoek onder hun cliënten 
moeten doen naar de kwaliteit van de dienstverlening (een nulmeting) en dit onderzoek jaarlijks of 
tweejaarlijks herhalen.  
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In alle wijken en kernen van onze gemeente moeten voldoende veilige speelplekken zijn voor de 
jeugd. Kleine kinderen moeten er kunnen spelen; oudere jeugdigen moeten er elkaar kunnen 
ontmoeten en sportief bezig zijn. 
PRO’98 wil in elke wijk kleinschalige voet-, basket, volley- en korfbalveldjes volgens de richtlijnen van 
de diverse nationale bonden realiseren.  
 
PRO’98 wil een skatebaan in het centrum van Barneveld onder de volgende voorwaarden: de 
skatebaan moet omheind zijn, er moeten openings- en sluitingstijden gelden, overtreding van de 
regels worden beboet. Jongeren moeten in onze gemeente zelfstandig in betaalbare 
woningen/appartementen kunnen wonen. Panden die al jaren lang leeg staan moeten betaalbare 
woonruimte opleveren voor jongeren en starters op de woningmarkt. 
 
PRO’98 wil 

 samen met jongeren het jongerenbeleid vorm geven 
 meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren 
 initiatieven voor de vestiging een discotheek steunen  
 wil meer schone en veilige speel- en sportplekken 
 wil een omheinde skatebaan  in het centrum van Barneveld 
 betaalbare woonruimte voor jongeren en eenpersoonshuishoudens 

 
Ouderen  
Ook voor ouderen geldt dat de overheid een toenemend beroep doet op de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen 
sociale omgeving kunnen blijven wonen.  
 
PRO’98 vindt het belangrijk dat er goede voorzieningen voor ouderen binnen onze gemeente voor 
handen zijn. PRO’98 vindt dat de Stichting Welzijn Ouderen Barneveld moet uitgroeien tot een 
organisatie die adequaat kan inspelen op de groeiende groep ouderen. Daarvoor moet de SWOB 
goed worden gefaciliteerd. 
 
Het is van belang om ouderenbeleid te ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis en 
expertise van organisaties als de Vrijwilligers Centrale Barneveld , SWOB, Protestants Christelijke 
Ouderen Bond en de Seniorenraad. 
 
Mantelzorg, thuiszorg, maaltijd aan huis en diensten van vrijwilligers zijn absoluut noodzakelijk. 
Voorkomen moet worden dat mantelzorgers “omvallen”, goede ondersteuning door vooral het 
“regelwerk” over te nemen,  zoals de VCB dat nu aanbiedt, is van het grootste belang.  
 
Bij de inrichting van woonwijken en bij de keuze van locaties voor nieuw te bouwen seniorenwoningen 
moeten we rekening houden met de specifieke woonwensen van ouderen.  
 
PRO’98 pleit voor meer zorginstellingen binnen onze gemeente waar ruimte is voor mensen van 
allerlei gezindten. 
 
PRO’98 wil 

 dat de SWOB zich kan ontwikkelen tot een professionele ouderenorganisatie 
 een goede en adequate ondersteuning van ouderen 
 steun bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers 
 meer aandacht voor ouderenbeleid, waaronder specifieke woonwensen 
 meer zorginstellingen waar ruimte is voor mensen van allerlei gezindten 

 
Vluchtelingen 
PRO’98 wil dat vluchtelingen die in Nederland mogen blijven recht hebben op ondersteuning bij het 
integreren in onze samenleving. We vinden het belangrijk dat deze vluchtelingen zich zo snel mogelijk 
thuis voelen binnen onze gemeente. Vluchtelingen waarvan (nog) niet duidelijk is of ze hier mogen 
blijven moeten op humane en correcte wijze opgevangen worden.  We realiseren ons dat we als 
gemeente landelijk beleid zullen moeten volgen, maar we willen dit beleid zo ruimhartig en humaan 
mogelijk uit te voeren. 
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PRO’98 vindt  
 dat vluchtelingen goed opgevangen moeten worden 

 
 
10. Milieu en klimaat 
PRO’98 staat voor ambitieuze en toetsbare doelstellingen in het gemeentelijk milieubeleid. De 
gemeente zal moeten streven naar een hoge(re) duurzaamheidscore op de landelijke 
duurzaamheidsmeter. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de milieuafweging in een aparte paragraaf in 
gemeentelijke plannen op te nemen.  
 
PRO’98 vindt dat het scheiden van afval zoveel mogelijk bevorderd moet worden en is blij met de 
manier waarop de milieustraat aan de Otelaarseweg functioneert. Vanwege het succes van deze 
voorziening vindt PRO’98 dat de milieustraat ook op zaterdagmiddag geopend moet zijn. Wij zijn 
voorstander van het plaatsen van ondergrondse containers in woonwijken voor het verzamelen van 
glas, plastic, textiel, oud papier, groenten-, fruit- en tuinafval en restafval.  
 
Voorbeeldfunctie 
De gemeente heeft op milieugebied een voorbeeldfunctie. Deze voorbeeldfunctie uit zich in plannen 
op het gebied van woningbouw, grond-, weg-, en waterbouw, maar ook bij de inkoop van producten, 
diensten en aanschaf van vervoermiddelen die schone of minder milieubelastende brandstof 
gebruiken. De gemeente dient ernaar te streven zelf klimaatneutraal te worden. In nieuw te bouwen of 
te verbouwen eigendommen moeten duurzame materialen gebruikt worden. De gemeente stimuleert 
de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie.  De gemeente moet actief 
energiebesparende verlichting toepassen en stimuleren en zich inzetten voor duurzame productie en 
hergebruik van producten. Bij offertegunning dienen de milieuaspecten mee te wegen. PRO’98 zet in 
op elektrische auto’s waar mogelijk voor het gemeentelijk wagenpark. 
 
Stimulering 
Naast de voorbeeldfunctie heeft de gemeente een belangrijke rol in het stimuleren van bedrijven en 
inwoners om energiebesparende maatregelen te treffen. PRO’98 vindt dat de gemeente (lokale) 
duurzame initiatieven en innovatie dient te stimuleren en te faciliteren. Dit is te realiseren door, onder 
andere, actief klimaat- en energievoorlichting te geven en subsidiegelden beschikbaar te stellen. 
Tevens kan de gemeente het fietsgebruik stimuleren door goede en veilige fietsroutes te realiseren.  
 
PRO’98 vindt dat het niet meer vrijblijvend kan zijn of projectontwikkelaars of particulieren duurzaam 
(ver)bouwen. De energielasten zullen de komende jaren fors toenemen. Het is in het belang van de 
(toekomstige) bewoner, maar ook van het milieu dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar 
energieneutrale bouw. 
 
Bij nieuwbouw is het zinvol om zoveel mogelijk zongeoriënteerd te bouwen, zodat zonnecollectoren 
een zo maximaal mogelijk rendement behalen.  
 
PRO’98 wil  

 ambitieuze en toetsbare milieudoelstellingen 
 een hoge duurzaamheidscore in de duurzaamheidsmeter 
 ondergrondse containers voor allerlei typen afval 
 de Milieustraat ook op zaterdagmiddag open 
 dat de gemeente zichtbaar het goede voorbeeld geeft 
 dat Barneveld een klimaatneutrale gemeente wordt 
 (lokale) duurzame initiatieven en innovatie gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden 
 duurzaam bouwen 

 
 
11. Ruimte, Bouwen en Wonen 
 
Ruimtelijke ordening 
De meeste inwoners waarderen het dorpse karakter van onze gemeente. De ruimtelijke ordening 
moet gericht zijn op het behoud van een groene omgeving met dorpskernen. Grootstedelijke 
ontwikkeling past hier niet binnen. Barneveld is het begin van de Veluwe en niet het begin van de 
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Randstad. Wij wensen het gehele gebied in het westen van de gemeente “groen” te houden. PRO’98 
vindt dat er groene zones binnen en tussen wijken ingericht moeten worden.  
 
Onze industrieterreinen moeten fungeren als opvang van bedrijfsmatige activiteiten uit het 
buitengebied. Industriële ontwikkeling dient plaats te vinden op de nieuw te ontwikkelen locaties zoals 
Harselaar-Zuid en de Driehoek. Hinderlijke bedrijven dienen uit de woonkernen te verdwijnen. 
 
PRO’98 vindt dat in de kernen geen massale hoogbouw kan plaats vinden. Indien er ruimtelijke 
plannen voor de gemeente ontwikkeld worden, moeten burgers betrokken worden in de planvorming. 
De verouderde bestemmingsplannen voor diverse kernen worden spoedig geactualiseerd. Naast het 
vastleggen van een bestemming is beeldkwaliteit belangrijk.  
 
Het stelsel van milieuvergunningen dient minstens iedere zeven jaar geactualiseerd te worden. Er 
moet meer gehandhaafd en minder gedoogd worden. Omwonenden moeten voorgelicht worden over 
risicovolle situaties en consequenties van rampenplannen.  
 
PRO’98 vindt 

 dat de Randstad bij Amersfoort ophoudt  
 leefbare en groene dorpskernen belangrijk 
 onze industrieterreinen moeten fungeren als opvang van bedrijven uit het buitengebied 
 beeldkwaliteit net zo belangrijk als bestemming 
 dat het stelsel van milieuvergunningen actueel moet zijn 

 
Buitengebied en natuur  
PRO’98 vindt dat de Veluwe niet verder aangetast mag worden. Waardevolle agrarische 
landschappen als de Eng van Garderen en de kleinschalige agrarische landschappen rond Stroe, 
Kallenbroek, Zwartebroek, het Wilbrinkbos en De Glind mogen niet veranderen door nieuwbouw en 
dienen tevens onderhouden te worden. Afbraak van houtwallen moet tegengegaan worden. PRO’98 
pleit voor een inventarisatie van de natuur aanwezig binnen de gemeente, zodat binnen het nieuwe 
bestemmingsplan rekening gehouden kan worden met flora en fauna. 
Ten aanzien van het bomenbeleid wil PRO’98 de vier speerpunten van de bomenstichting in acht 
nemen. 
 
Het gebruiken van de verwevingszones voor agrarische ontwikkelingen omdat de 
landbouwontwikkelingsgebieden geen ruimte bieden keuren wij af. Wel moeten alle agrarische 
bedrijven ruimte krijgen om diervriendelijke stallen te plaatsen. Landbouw op ecologische basis moet 
meer aandacht krijgen en gestimuleerd worden. De ecologische verbindingszones dienen 
gerealiseerd te worden zoals deze zijn afgesproken in de Reconstructie. Gezien de ontwikkelingen in 
de landbouw willen we regelmatig evaluaties om het uitgezette beleid te kunnen aanpassen. Een 
versoepeling van het beleid voor  functieverandering in het buitengebied is voor PRO’98 
bespreekbaar. We zien de zone van De Glind, via Achterveld, Kallenbroek, Terschuur naar 
Zwartebroek als een groene bufferzone tegen de oprukkende Randstad. Een combinatie van 
landschapsontwikkeling, recreatie en natuur binnen een door agrariërs beheerde omgeving biedt 
goede vooruitzichten.  
 
PRO’98 wil  

 de landbouw behouden in de Vallei  
 diervriendelijke en ecologische landbouw stimuleren 
 dat de Veluwe niet verder wordt aangetast  
 dat waardevolle landschappen onderhouden blijven 
 natuur inventariseren en in bestemmingsplannen opnemen 
 inzetten op een zorgvuldig bomenbeleid 

 
 
Volkshuisvesting en woningbouw  
De gemeente Barneveld dient ook in de toekomst in te zetten op de ontwikkeling van woonwijken met 
een goede mix van woningen voor sociale huur of koop, middeldure en dure koopwoningen. Dit kan in 
samenwerking met de Woningstichting maar ook met particuliere ontwikkelaars; duurzaam bouwen 
moet daarbij uitgangspunt zijn.  
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De wijziging in de samenstelling van huishoudens verandert snel. Zo groeit het aantal een à 
tweepersoonshuishoudens enorm. PRO’98 vindt dat de nieuwe woonvisie zich moet richten op de 
vraag aan welk type woningen onze inwoners in de komende 20 tot 30 jaar behoefte hebben. 
 
PRO’98 vindt dat de gemeente flexibeler moet kunnen inspelen op veranderende woonwensen. 
Onderzocht moet worden op welke wijze dat het beste kan worden vorm gegeven.  
 
Op dit moment hebben vooral starters, jongeren en ouderen het moeilijk op de woningmarkt. Er 
moeten op korte termijn plannen ontwikkeld worden om betaalbare woningen voor jongeren en voor 
ouderen te realiseren; deze kleinere woningen moeten niet alleen uit appartementen bestaan. 
Kwaliteit en duurzaamheid mogen daarbij niet in het gedrang komen.  In het eerder genoemde 
behoefte-onderzoek moeten de mogelijkheden om woningen langer betaalbaar te houden nadrukkelijk 
aan de orde komen (zoals Koopgarant). 
  
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Daarom wil PRO’98 bouwen in woonzorgzones 
stimuleren. Nieuwe woningen moeten flexibel ingedeeld kunnen worden, waardoor combinaties van 
zorg en wonen, maar ook werken en wonen makkelijk zijn in te vullen. Woningen moeten zoveel 
mogelijk levensloopbestendig worden gebouwd. 
 
Inbreidingsplannen moeten aan de dorpse vormgeving voldoen en zo min mogelijk ten koste gaan van 
de groene ruimte. Welstandsvrij bouwen moet mogelijk zijn. 
 
PRO’98 vindt dat de gemeente het advies van de welstandscommissie steeds moet wegen naast dat 
wat mensen graag willen. Gekeken kan worden naar “best practices” op welstandsgebied bij andere 
gemeentes. 
  
In het buitengebied kan het ontwikkelen van nieuwe landgoederen een goede bijdrage leveren aan het 
in stand houden van een leefbaar landschap en goede natuur. Op selectieve plaatsen zou het 
ombouwen van boerderijen tot burgerwoningen een oplossing bieden voor de realisatie van de 
functieverandering.  
 
PRO’98 wil  

 een gedifferentieerd woningaanbod 
 een woonvisie opstellen waarbij behoefte-onderzoek de basis vormt 
 flexibeler inspelen op veranderende woonwensen 
 realiseren van kleinere, betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen 
 flexibel in te delen woningen voor combinaties van wonen en zorg en wonen en werken 
 stimuleren van woonzorgzones 
 inbreidingsplannen beoordelen op de directe omgeving 
 de rol van de welstandscommissie nader beschouwen 
 landgoederen ontwikkelen voor natuurbehoud en een leefbaar buitengebied  

 


