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Kontakt          Jaargang 21 december 2014 

 
Beste leden van Pro’98, 
 
Voor u ligt het Kontakt nieuwe stijl. Er is voor een iets andere structuur gekozen waarin we het Kontakt 
voornamelijk een bewaar/ naslagwerk willen laten zijn. Voor de actuele zaken verwijzen we naar onze 
website pro98.nl of onze Facebook pagina: facebook.com/pro98barneveld en Twitter: @pro98. 
 
Deze nieuwe stijl heeft ook te maken met een bijna geheel nieuw bestuur. Mij is de eer dit bestuur sinds 
april voor te zitten en vanuit deze rol mag ik dan ook nu het woord tot u richten. Dit zal overigens vaker 
gaan gebeuren dan dat u tot nog toe gewend bent, want we hebben ons ten doel gesteld meer contact met 
de leden te hebben, met u dus! 
 
Mede daarom ontvangt u binnenkort allemaal een enquête waarmee we u beter willen leren kennen, 
daarnaast willen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit laten gaan, met daarin het meer actuele nieuws 
vanuit fractie en bestuur. De eerste kans doet zich al heel snel voor dat is nl tijdens de nieuwjaarsborrel/ 
ledenavond op donderdag 22 januari in het Trefpunt in Voorthuizen. Een uitnodiging treft u verderop in dit 
Kontakt.  
 
Daarnaast gaat het bestuur de fractie meer ondersteunen bij het voeren van de permanente campagne. Zo 
is het de bedoeling dat er in het voorjaar een thema avond over de Zorg wordt georganiseerd en willen we 
4x per jaar de straat op of via een digitale poll op social media in contact treden met inwoners van de 
gemeente Barneveld om te horen hoe ze over een bepaald actueel onderwerp denken. De input kan dan 
gebruikt worden in de raadsbijdrage van Pro’98. 
 
Op woensdag 19 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met veel trots kijk ik hier op 
terug. Met wederom een groei in het aantal stemmen op Pro’98, wonnen we en werden 2e partij van 
Barneveld met zes zetels. De maanden daarvoor stonden in het teken van een zichtbare campagne, en 
met succes! Nogmaals wil ik alle vrijwilligers bedanken die hieraan hebben bijgedragen! Ik ben blij dat die 
inspanning door de kiezer beloond is. Helaas heeft dit niet mogen leiden tot een plek in de coalitie. Dit was 
een zure appel waar we door heen hebben weten te bijten, want verzuring maakt het lastig om politiek te 
bedrijven. Gelukkig staat de huidige fractie op een positieve wijze in hun taak. Zij zijn in staat op een 
constructieve en pittige oppositie te voeren. Zie hiervoor het schrijven van onze fractievoorzitter, verderop 
in dit Kontakt.  
 
Voor mij persoonlijk wordt 2015 een spannend jaar. Ik sta kandidaat (#6) voor D66 voor de Provinciale 
Staten. Mocht ik er in komen dan ben ik NOG beter in staat om de belangen van de inwoners van de 
Gemeente Barneveld te behartigen en uiteraard past dit in het Pro’98 gedachtegoed. 
 
Lees in dit Kontakt wat u de komende periode van Pro’98 kunt verwachten. Daarnaast treft u andere 
belangrijke data, activiteiten, relevante mededelingen en een smoelenboek met ‘wie is wie’  
 
Hartelijke groet en hele gezellige feestdagen, namens het bestuur van Pro’98, 

 

Céline Blom 

Voorzitter Pro’98 

celine@pro98.nl 

  

http://pro98.nl/
http://www.facebook.com/pro98barneveld
http://twitter.com/pro98
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Uitnodiging   

     
Het  bestuur van Pro’98 nodigt u hierbij  uit  voor een ledenbijeenkomst 
en  kegelavond    op:     

     

DONDERDAG 22  januari  2015.  Inloop vanaf 19.30  uur, aanvang   20.00    uur   
  

     

Kegelbanen van ‘t Trefpunt,  Roelenengweg 25, 3781 BA 
 Voorthuizen. Reserveer deze avond reeds in uw  agenda! 

     

Aanmelden is    niet    verplicht    maar    wel    gewenst    via robert@pro98.nl 

 

Het  programma    is    als    volgt:     

 

 Na ontvangst met koffie, thee en koek zal om 20:00 de avond worden geopend 

 Welkom door de bestuursvoorzitter Céline Blom 

 Informatie uit de fractie door fractievoorzitter Monique Rosbergen 

 Enkele bestuurlijke zaken 

 Kegelen! 

We hebben voor deze avond alle kegelbanen tot onze beschikking. We kunnen hier, naast sportief 
bezig zijn, ook elkaar nader ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje! 

mailto:robert@pro98.nl
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Van de fractievoorzitter… 
 
De maand december typeert zich – naast alle feestelijke dagen – ook als een maand waarin je terugkijkt op 
het afgelopen jaar en vooruitblikt op het komende jaar.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Het jaar 2014 was vooral het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het jaar waarin Pro’98 voor de 
tweede keer op rij won en de tweede partij van Barneveld werd. Maar ook het jaar waarin de gemeente 
Barneveld de allersnelste gemeente in Nederland bleek te zijn in het vormen van een nieuwe coalitie. 
Binnen een dag bleek de nieuwe, eigenlijk oude, coalitie een feit. 
 
Nu houden we in Barneveld wel van “lean” werken, maar dit was wel heel erg efficiënt…… De 
verkiezingsuitslag was in ieder geval niet leidend voor de coalitievorming en dat is niet iets om trots op te 
zijn. En dat dit ook door veel Barnevelders zo wordt beleefd, merk ik regelmatig. Ik word iedere week nog 
wel een keer aangesproken over de wijze waarop Pro’98 buiten de coalitievorming is gehouden.  
 
Macht en tegenmacht in disbalans 
Als inhoudelijke voorbereiding voor een dossier las ik laatst nog eens met veel plezier een aantal notulen 
uit 2005 en 2006 door. Wat werden er toen prachtige inhoudelijke discussies gevoerd door een 
zelfverzekerde, duale en kaders stellende raad! Raadsleden van coalitiepartijen durfden net zo kritisch te 
zijn over het voorstel van hun eigen wethouder als raadsleden van de oppositie. Geen voorgekookte 
voorstellen, maar debatten op het scherpst van de snede. Daar kan deze raad - en met name de coalitie - 
nog wat van leren! 
 
Want de zittende coalitiepartijen lijken vooral bezig hun eigen wethouder te beschermen. En dan vooral in 
elkaars richting. Kritiek van een raadslid uit een coalitiepartij op een wethouder wordt niet of nauwelijks 
geduld. Het gaat niet meer over inhoud en argumenten. Het debat wordt liever gemeden. En als kritiek al 
boven komt drijven, dan worden daarna snel in de achterkamer de rijen gesloten.  
 
En dat maakt het lastig oppositievoeren, omdat de uitkomst van het debat al vastligt. Over veel voorstellen 
wordt niet meer uit en te na gediscussieerd en voor- en nadelen worden vaak niet meer publiekelijk 
afgewogen. En dat maakt dat de macht van de wethouders in mijn ogen veel te groot wordt.  
 
Ik vind dat er sprake is van een disbalans tussen macht en tegenmacht in Barneveld. De meerderheid van 
de gemeenteraad (lees de coalitiepartijen) neemt de rol als controleur van het college, als steller van 
kaders en als volksvertegenwoordiger onvoldoende serieus.  
 
Om een voorbeeld te noemen: in de gemeentelijke begroting wordt op basis van het coalitieakkoord € 
100.000 per jaar extra uitgetrokken voor Economische Zaken. En dat terwijl er op dit moment al een half 
miljoen euro per jaar wordt uitgegeven aan de promotie van Barneveld. 
 
Wij hebben tijdens de behandeling van de begroting via een motie het college gevraagd om eerst een 
deugdelijk voorstel aan de raad te doen met daarin opgenomen de doelen waarvoor dit (extra) bedrag 
gebruikt gaat worden.  
 
Maar zoals te verwachten, stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen deze motie. En daarmee 
geeft deze raad de wethouder de komende jaren alle ruimte om naar eigen inzicht een ton per jaar uit te 
geven aan zaken die hij zelf interessant acht.  
 
Onbegrijpelijk, vind ik dat. Hoe serieus neem je jezelf als raadslid als je blijkbaar zo bang bent voor een 
discussie dat je zomaar zo’n enorm budget als “zakgeld” aan een wethouder geeft?  
 
Een kwestie van keuzes maken 
In diezelfde vergadering werd een voorstel van het college om 120.000 euro per jaar te bezuinigen op 
organisaties met een maatschappelijk oogmerk zonder al te veel discussie door de raad aangenomen. Het 
gevolg van dit raadsbesluit is dat de subsidie voor Maaltijd aan Huis met ruim € 90.000 wordt gekort. 
Verder worden de subsidies voor de Millenniumdoelen en de subsidie voor de Speel-o-theek beëindigd. 
Ook de Barnevue krijgt te maken met een fikse korting. 
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En het schijnbare gemak waarmee enerzijds geld aan “economie” wordt uitgegeven en anderzijds 
belangrijk maatschappelijk werk wordt gekort, vind ik kwetsend. Niet alleen voor al die Barnevelders die 
zich met hart en ziel inzetten voor een betere wereld, dan wel een beter Barneveld, maar bovenal voor al 
die Barnevelders die gebruik maken van het goede werk van deze organisaties.  
 
Want deze bezuinigingen zijn niet per se nodig, omdat er geen geld meer voor is. Nee, een meerderheid 
van de gemeenteraad wil deze bezuinigingen blijkbaar graag.  
 
Dat het anders kan, heeft Pro’98 laten zien door het indienen van een alternatieve begroting waarin onder 
meer deze kortingen worden terug gedraaid. Want het gaat in politiek om keuzes maken en Pro’98 kiest 
duidelijk een andere richting dan de coalitie. Natuurlijk kregen we voor ons alternatief – behoudens de 
complimenten voor ons werk - niet de handen op elkaar. 
 
Een spannend jaar 
Het jaar 2015 lijkt een spannend jaar te worden. Het jaar waarin de gemeente er veel extra taken bijkrijgt 
op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar of al die taken uitgevoerd kunnen worden met het door het rijk 
beschikbaar gestelde budget, is nog maar zeer de vraag.  
 
Daarom is er op al die terreinen nieuw beleid ontwikkeld om “hetzelfde” met (veel) minder geld te gaan 
doen. Het is belangrijk dat we signalen over knelpunten op deze terreinen snel te horen krijgen. Ik roep alle 
leden op om ogen en oren voor de fractie te zijn en ons te informeren als je de indruk hebt dat mensen 
door dit nieuwe beleid in de knel komen. 
 
Het wordt ook een cruciaal jaar voor het Schaffelaartheater. Volgend jaar houdt de tijdelijk voor het theater 
beschikbaar gestelde subsidie op en zal de raad zich moeten buigen over het wel of niet structureel 
subsidiëren van het theater.  
Pro’98 vindt dat het theater van grote meerwaarde is voor onze gemeente, zowel op cultureel als 
maatschappelijk gebied. We gaan er ons het komende jaar voor inzetten om een convenant met het 
theater te sluiten, zodat de gemeente over kan gaan tot een structurele en duurzame subsidierelatie met 
het theater. 
 
Het jaar 2015 gaat ook een spannend jaar worden voor onze nieuwe voorzitter, Céline Blom. Zij staat op de 
lijst van D66 op de zesde plaats bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ik hoop van harte dat ze gekozen 
wordt en wens haar veel succes. 
 
Kortom genoeg om naar uit te kijken en genoeg werk aan de winkel!  
 
Ik wens u en de uwen gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015. 
 
Monique Rosbergen 
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Schema Raads- en Commissie vergaderingen in 2015 
 

Commissie Bestuur Commissie Samenleving Commissie Grondgebied Gemeenteraad 

13 januari 14 januari 15 januari 28 januari 

17 februari 18 februari 19 februari 4 maart 

24 maart 25 maart 26 maart 8 april 

28 april 29 april 30 april 13 mei 

26 mei 27 mei 28 mei 10 juni 

Kadernota 17 juni, s’ middags 

23 juni 24 juni 25 juni 8 juli 

16 september 16 september 17 september 30 september 

27 oktober 28 oktober 29 oktober 11 november 

1 december 2 december 3 december 16 december 

 
Voor de agenda van de fractievergaderingen verwijzen we naar de website van pro’98 (www.pro98.nl) 
 
 
De portefeuilleverdeling van de Pro’98 fractie ziet er zo uit: 
 

 Financiën, bedrijfsvoering: Monique/Andre 

 Economie, veiligheid (brandweer, politie): Frank/Monique 

 Zorg en ondersteuning: Andre 

 Werk en inkomen: Arjen 

 Ruimtelijke ordening, infrastructuur, woningbouw, duurzaamheid, natuur, landbouw: Aat, Hilhardt, 

Frank, Martin 

 Sport, cultuur, onderwijs: Frank, Andre, Arjen 

  

http://www.pro98.nl/
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WIE IS WIE BIJ PRO’98… 
 

 
FRACTIE PRO’98 

 

 
Monique Rosbergen 

Mijn voornaamste beweegreden om in 1993 politiek actief te worden, was dat ik vond dat het 
allemaal wel wat gezelliger in Barneveld mocht worden, ook op zondag. Zo heb ik me hard 
gemaakt voor de komst van een theater, maar ook voor een gezellig winkelcentrum in het dorp 
Barneveld. In het begin werd Pro'98 wel eens gekscherend de terrasjespartij genoemd. Pro'98 
heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een serieuze lokale partij. Een partij die zich 
hard maakt voor onderwerpen als duurzaamheid, cultuur, sport en openbaar voortgezet 
onderwijs. Een partij die wil investeren in de kracht van mensen en vindt dat mensen elkaar de 
ruimte moeten geven, ook om anders te zijn. Ik voel me volledig thuis bij de uitgangspunten van 
Pro'98: Sociaal, Groen en Gelijkwaardig. 

 
 
Frank van der Lubbe 

Ik ben politiek actief omdat Barneveld wel wat meer Pro'98 kan gebruiken en ik hier graag aan 
wil bijdragen. Pro'98 is een vrijzinnige partij met oog voor de zwakkeren in onze samenleving en 
met een heldere visie over de toekomst van Barneveld. Gekscherend wordt Pro'98 wel eens de 
terrasjespartij genoemd. Ook dat is Pro’98. Pro gaat voor een bruisende gemeente , met ruimte 
voor iedereen om hier prettig te kunnen leven. Maar ook thema’s als een duurzamere overheid, 
de strijd voor openbaar middelbaar onderwijs, maar ook kritisch op de uitgave van 
gemeenschapsgeld zijn voor mij erg belangrijk.  Een partij die hierin echt het verschil maakt in 
Barneveld.  

 
 
Andre van de Burgwal 

Pro'98 kiest voor waarden die er toe doen in het leven. Een groene, duurzame omgeving. Een 
sociale samenleving waarbij er naar elkaar omgekeken wordt en iedereen de juiste hulp en 
ondersteuning krijgt. En ook een gelijkwaardige samenleving waar mensen hun eigenheid kwijt 
kunnen en respect hebben voor elkaars verschillen. De gemeente ondersteunt deze waarden 
door gedegen economisch beleid, veiligheid en adequate infrastructuur, zonder dat dit doelen op 
zich worden. Pro'98 is een sterke, kundige en enthousiaste partij die constructief in de 
Barneveldse gemeenteraad werkt, als oppositie en (hopelijk) komende jaren als coalitiepartij. 

 
 
Hilhardt Brul 

Het leuke van gemeentepolitiek is de breedte aan onderwerpen waar je mee te maken hebt, 
concreet en van directe invloed op het leven en de woonomgeving van de inwoners. Dat geldt 
zeker voor ruimtelijke ordening, woningbouw, verkeer, milieu, landbouw  en natuur, ‘groene’ 
zaken waar ik me – samen met andere fractiegenoten  – in de raad vooral mee bezig hou. Ik 
praat ook over bijvoorbeeld economie, sport en cultuur en zeker ook de grote 
decentralisatieonderwerpen.De gemeente wordt immers steeds belangrijker. Dan is het niet 
alleen een uitdaging, maar ook een eer als volksvertegenwoordiger je stem te mogen laten 
horen. Zeker in een gemeente als Barneveld. Met ons inwonertal van meer dan 50.000 vormen 
we een gemeente die qua omvang en organisatie in staat moet zijn de ontwikkelingen bij te 
benen en daarop in te spelen.  Uiteraard wel met behoud van het dorpse karakter dat de 
verschillende kernen van Barneveld kenmerkt.  Dat willen we blijven koesteren! 

 
 
Arjen Korevaar 

Ik wil volksvertegenwoordiger zijn in Barneveld: "omdat je alleen iets te zeggen hebt, als je 
meepraat". En ook in onze rol als oppositiepartij hebben we gelukkig wat te 
zeggen. Onderwerpen die we bespreken zijn vaak heel concreet en zeer regelmatig zijn 
inwoners direct betrokken. Of het nu gaat om elektrische laadpalen, fietspaden of het 
recidivebeleid, we proberen het College te controleren en de Raad het liefst van onze eigen 
alternatieven te overtuigen. Als het gaat om zorg en werk, of cultuur en natuur is Pro'98 is een 
partij met progressieve en sociale idealen en daarmee weten wij ons de afgelopen jaren 
duidelijk te onderscheiden in het Barneveldse politieke landschap. Het meest plezierig vind ik 
overigens dat niet alles bij Pro'98 in marmer gebeiteld staat. Dat maakt dat er voldoende over 
blijft om tijdens de fractievergadering te bespreken en in verschillende composities samen te 
kunnen werken met andere partijen in de gemeenteraad. Ik hoop dat Barneveld voor al haar 
inwoners een plezierige gemeente blijft om te wonen en heb er alle vertrouwen in dat Pro'98 
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daar haar bijdrage aan kan blijven leveren. Als oppositiepartij, nog liever vanuit het College.  

 
Aat Barendregt 

Als vertegenwoordiger van Pro Barneveld kan ik niet anders zeggen dat we lokaal een ander 
geluid moeten laten horen over het beheer van het buitengebied, de natuur hierin, het aanzicht 
van de dorpen en de het stimuleren van cultuur en samenleving in alle dimensies. Doe er wat 
aan en laat vooral de inwoners een andere mening horen zodat op termijn niet alleen het 
individueel belang overheerst. Landelijke politiek heeft hier niets mee te maken en we hebben 
een hechte groep die dit nastreeft. Sociaal, groen en gelijkwaardig zijn sleutelwoorden voor mij 
om een duurzame evenwichtige maatschappij te bereiken. 

FRACTIEVOLGER PRO’98 

 
Martin Lentink 

Mensen kennen me van politieke activiteiten in Putten en als voormalig voorzitter van D66 
Gelderland. Ik ben de politiek ingegaan bij Pro98 omdat ik een Barneveld wil dat rekening houdt 
met álle mensen, of ze nu religieus zijn of seculier, of ze nu een miljoen hebben op de bank of 
zijn aangewezen op de voedselbank, maar altijd méér met de mensen die zich niet alleen 
staande kunnen houden. Ook zodat er écht rekening wordt gehouden met natuur en landschap, 
het niet uit een bestemmingsplan weggumt of als sluitpost gebruikt, en op lange termijn de 
kosten verlaagt door nu vol te investeren in duurzaamheid. Ik wil een gemeente waar het  gaat 
over kwaliteit van beleid boven kwantiteit. 

 

BESTUUR PRO’98 

Céline Blom 

A l  geboren en getogen Barneveldse en moeder van twee kinderen, vind ik het belangrijk om 
mee te denken over de toekomst van Barneveld. Niet kijken naar ras, religie, 
sociale/culturele achtergrond of leeftijd, maar geloven in de kracht van mensen. Bij deze 
aspecten past een partij als Pro'98 één op één. Wat betreft mijn werkzame leven, heb ik een 
uit de hand gelopen hobby om weten te buigen tot een professionele organisatie: UWC 
Xperience. Vanuit de visie van vrede en duurzaamheid organiseren wij trainingen op 
middelbare scholen waarin jongeren leren hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en 
op een constructieve manier te communiceren. In mijn vrije tijd vind je me langs het 
hockeyveld, op de waterpolotribune en hardlopend door de buitengebieden, om uiteindelijk 
lekker te ontspannen in het mooie Schaffelaartheater. 

 
Raymond Wijckelsma 

Al bijna mijn hele leven woon- en werkzaam in Barneveld. Ik woon samen met Sabeth en 
samen hebben wij twee dochters: Emma van 9 en Fenne van 6, die beiden op 
Daltonschool Lange Voren zitten. Mensen zouden mij verder kunnen kennen van mijn werk 
bij Hörmann, van sportschool Do-It of van één van onze gezellige cafés of restaurants. Ik 
ben lid geworden van PRO´98 omdat ik me actief in wil zetten voor een betrokken en 
progressief Barneveld, waar iedereen, ongeacht herkomst of (on)geloof zich prettig en nuttig 
kan voelen. Ik geloof oprecht in gelijke kansen en rechten voor iedereen met een 
gemeentelijke overheid die luistert, inventariseert, faciliteert en ondersteunt. Dit alles om het 
maximale uit mensen te halen, maar ook ondersteunend waar het echt nodig is.  
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Martin Rozenberg 

Docent techniek op het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen. De meeste mensen kennen me omdat ze met me zijn opgegroeid hier in Barneveld. 
In de Columbusstraat  of  een  van  mijn scholen die ik gevolgd heb: de Zonnebloem, het J.F.C 
of de L.T.S. Via mijn vrouw Barbara Miedema kennen een hoop mensen me of via de 
school van mijn dochter Lio waar ik in de medezeggenschapsraad zit als ouder voor O.B.S De 
Lijster. Mijn Zoon Zen zit al op het Marnix  in  het  voortgezet onderwijs. Vaak kun je me 
zien in sporthal De Meerwaarde om naar het volleybal van mijn kinderen te kijken of van 
S.S.S Heren 1. Maar ook als er een goede band optreedt in de Villa 42 of Batu Tjapeu. In Pro 
'98 zie ik een club mensen die gelijkwaardig zijn aan een groot deel van de Barneveldse 
bevolking. Een partij die zich sociaal opstelt naar alle inwoners omdat we samen moeten 
leven en we ons niet moeten laten leiden door afkomst, religie of culturele achtergrond. 

 
Jan van den Brink 

Ik ben niet nieuw, maar draai al een aantal jaren mee in het bestuur van Pro ’98. Een 
heel aantal leden zullen mij al kennen van ledenvergaderingen. Ik werk bij FNVBondgenoten 
als vakbondsbestuurder Burgerluchtvaart. In die functie ben ik ook betrokken bij sociaal-
maatschappelijke onderwerpen. Soms zijn dat onderwerpen die een raakvlak hebben met het 
politieke werk, denk maar aan de invulling van de Participatiewet. Ik ben een fietsliefhebber, 
daarom ben ik lid van de Barneveldse wielerclub De Man en zijn Fiets. Een club met hoog 
gehalte Barneveldse ondernemers. Als we niet te hard fietsen, kunnen we een aardige boom 
opzetten over het bedrijfsleven en de politiek. Ruim 12 jaar geleden ben ik terug 
gekomen naar Barneveld, het dorp waar ik geboren en getogen ben. Na enkele jaren ben 
ik actief geworden voor Pro 98: naar mijn mening de enige partij met een constructief 
progressief beleid. Daar wil ik mij voor inzetten. 

Rob Man 

Ik ben woonachtig in Voorthuizen sinds 2008 en sinds 1 9 9 2  werkzaam in diverse functies 
binnen de tuinbouw. Getrouwd met Elvia en vader van onze 2 dochters die beiden op de 
openbare basisschool de Regenboog zitten. Ik ben daar ook actief in de MR en de GMR. 
Voorthuizen is een redelijk groot dorp en mensen zouden mij kunnen kennen van VVOP en/of 
SSS. PRO’98 is voor mij als politieke partij belangrijk om een ander geluid te laten horen. 
Lokale politiek zou een middel moeten zijn om burgers te betrekken bij hun gemeente en 
daar zit ik mij graag als bestuurslid van Pro’98 voor in. 

 
 
 
Vertegenwoordiger van de Pvda:   Hilhardt Brul h.brul@barneveld.nl 
 
Vertegenwoordiger van D’66 :   Céline Blom celine@pro98.nl 
 
Vertegenwoordiger van Pro Barneveld:  Jaap Beijer j.beijer@chello.nl 
 
E-mailadressen van de fractie: 
 

 Monique Rosbergen:    m.rosbergen@barneveld.nl 

 Frank van der Lubbe:    f.vanderlubbe@barneveld.nl 

 Andre van de Burgwal:   a.vandebrugwal@barneveld.nl 

 Hilhardt Brul     h.brul@barneveld.nl 

 Aat Barendregt    a.barendregt@barneveld.nl 

 Arjen Korevaar    a.korevaar@barneveld.nl 

E-mailadressen van het bestuur: 
 

 Céline Blom     celine@pro98.nl 

 Raymond Wickelsma    raymond@pro98.nl 

 Jan van de Brink    jan@pro98.nl 

 Martin Rozenberg    martin@pro98.nl 

 Rob Man     robert@pro98.nl 
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mailto:a.barendregt@barneveld.nl
mailto:a.korevaar@barneveld.nl
mailto:celine@pro98.nl
mailto:raymond@pro98.nl
mailto:jan@pro98.nl
mailto:martin@pro98.nl
mailto:robert@pro98.nl
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Deze Kontakt is samengesteld door Rob Man, geredigeerd door Céline Blom en gedrukt door Drukkerij 
Perfect in Barneveld. 


