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Inleiding 
 
De afgelopen maanden zijn er artikelen verschenen over de sluitingstijden 
van de horeca in Barneveld en de sluitingstijden in de omliggende 
gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat twee horecaondernemers in de 
Barneveldse Krant de oproep hebben gedaan om in Barneveld een pilot te 
starten met sluitingstijden tot 03.00 uur in het weekend.  
 
Pro’98 is al jaren voorstander van gevarieerde sluitingstijden in de horeca. Dit 
is onderdeel van het verkiezingsprogramma. Nu er horecaondernemers zijn 
die zelf ook aangeven langer open te willen, vragen wij de plaatselijke politiek 
om ondernemers ruimte te geven en aan deze oproep gehoor te geven. 
 
In deze notitie staan de argumenten die wij daarvoor hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hendri Nortier 
Henry de Graaf 
Frank van der Lubbe 
 
JEP Barneveld (jongerenwerkgroep Pro’98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
1. Voorstel 
	  
Ons voorstel is om een 1-jaar durende pilot te starten in de gemeente 
Barneveld waar horecaondernemers zich vrijwillig voor kunnen aanmelden. 
Wij willen de deelnemende ondernemers de ruimte geven om hun bedrijf in 
het weekend (vr-za nacht, za-zo nacht) tot 03.00 uur geopend te houden.   
 
2. Argumentatie 
 
2.1 Openingstijden regio 
Wij vinden het belangrijk om allereerst te kijken naar de openingstijden in de 
regio rondom Barneveld. Wij kijken daarbij niet alleen naar direct 
aangrenzende gemeenten, maar ook naar gemeenten die op een andere 
manier relevant zijn. Bijvoorbeeld omdat een deel van het Barneveldse 
uitgaanspubliek naar deze gemeenten uitwijkt of omdat de gemeente 
Barneveld op andere manieren met deze gemeenten samenwerkt. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de uiterste sluitingstijden in het weekend 
van gemeenten in de regio: 
 
Amersfoort 05.00 uur 
Apeldoorn 04.00 uur 
Ede* 04.00 uur 
Nijkerk* 03.00 uur 
Renswoude* 02.00 uur 
Rhenen* 03.00 uur 
Scherpenzeel* 02.00 uur 
Veenendaal* 03.00 uur 
Wageningen* 04.00 uur 
Woudenberg* 02.00 uur 
 
* We merken op dat deze gemeenten met Barneveld samenwerken in het 
alcoholmatigingsproject FrisValley. Hoewel FrisValley niet tot doelstelling 
heeft om sluitingstijden te uniformeren, hechten wij wel waarde aan het beleid 
van deze gemeenten. Het grootste deel van FrisValley heeft ruimere 
openingstijden dan de gemeente Barneveld. We kunnen daarom in elk geval 
constateren dat ruimere openingstijden geen problemen op het gebied van 
alcoholmatiging zullen meebrengen.   
 
 
 
 
 
 



	  

 
2.2 Wens van horecaondernemers 
Wij hebben een telefonische enquête gehouden onder de 
horecaondernemers die op dit moment in de weekenden later dan 0.00 uur 
open zijn. De lijst met horecabedrijven die wij gebeld hebben is opgenomen in 
bijlage I. Wij kregen de volgende reacties op de vraag hoe zij over een pilot 
tot 3.00 uur denken: 
 
1. Hebberd: Voor een pilot tot 3.00 uur. Belangrijker punt voor de Hebberd is 
een latere sluitingstijd voor het terras. 
 
2. Babbel: Wil graag langer open. Nu trekt veel publiek naar Ede. Komt vooral 
door de goede verbinding die nog laat mogelijk is. [Trein, taxi en de 
“Borrelbus”] 
 
3. De Buck: Een van de oproepers tot een pilot, dus ook voorstander. 
 
4. Club Move: Een van de oproepers van een pilot, dus ook voorstander. 
 
5. Gribus: Wil graag een uur langer open.  
 
6. De Bunckman: Voor een pilot tot 3.00 uur. Belangrijker punt voor de 
Bunckman is een latere sluitingstijd voor het terras. 
 
7. De Lindeboom: Op het moment van bellen onbereikbaar 
 
8. Moriaan: Wil graag meedoen aan een pilot tot 3.00 uur 
 
9. Ons Kroegje: Gaat graag een uur langer open. 
 
10. Wessel: Op het moment van bellen op vakantie. 
 
11. Rotterdammer: Staat er niet om te springen, zeker niet als hij daar dan 
weer een extra vergoeding voor moet betalen, net zoals nu het geval is tot 
02.00 uur voor de horecaondernemers. 
 
12. De Zaak: Voor de verruiming van de openingstijden. Alles om de horeca 
een impuls te geven.  
 
Ook Robbert de Veen, voorzitter van de regionale afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) zegt groot voorstander te zijn van het verruimen van 
de openingstijden.  
 
 
 
 
 



	  

 
2.3 Overlast 
Op dit moment verlaten veel bezoekers tegelijkertijd het Horecaplein. 
Hierdoor komt er een grote groep tegelijk de straat op en dit brengt overlast 
met zich mee. Daarnaast is het voor de ondernemers ook regelmatig een hele 
klus om het plein leeg te krijgen.  
 
Een latere sluitingstijd zorgt ervoor dat bezoekers meer geleidelijk vertrekken. 
Bezoekers krijgen meer ruimte om zelf te bepalen wanneer hun 
uitgaansavond eindigt en zullen in kleinere groepen vertrekken. Dit vermindert 
de overlast op straat en gaat samenscholing tegen. Dit effect moet in 
Barneveld nog op grote schaal getest worden. Deze pilot is daar een ideaal 
middel voor. Vanzelfsprekend is de (vermindering van) overlast een belangrijk 
evaluatiepunt. 
 
 
 
2.4 Veiligheid 
Er gaan aanzienlijk veel jongeren uit de gemeente Barneveld naar plaatsen 
als Ede (Museumplein) en Wekerom (Hent uut Zaand). Dit geldt zowel voor 
jongeren uit Barneveld enVoorthuizen als voor jongeren uit de kleinere 
kernen. Dit leidt tot onveilige situaties op de regionale wegen, zeker met 
alcohol in het spel. Door een bruisender uitgaansleven in Barneveld, worden 
jongeren gestimuleerd om in de eigen kern uit te gaan. Jongeren hoeven dan 
minder grote afstanden af te leggen, wat alleen maar bijdraagt aan hun eigen 
veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
4. Conclusie 
 
De kroegen stromen later vol en jongeren gaan langer door.  
De tendens is dat jongeren later naar de horeca komen dan vroeger. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld omdat thuis drank uit de supermarkt drinken voordeliger 
is. De openingstijden van de horeca lijken weinig invloed te hebben op de 
uitgaansgewoontes van jongeren.  
Dankzij onder andere goede (OV-)verbindingen is de drempel om naar 
andere dorpen en steden met ruimere openingstijden te gaan laag. Als de 
sluitingstijd in Barneveld te vroeg is, gaan jongeren gemakkelijk elders uit. 
 
Goed voor lokaal ondernemerschap. 
De horeca in Barneveld heeft een slechte concurrentiepositie ten opzichte van 
de regionale horeca als het gaat om de sluitingstijden. Een uurtje extra omzet 
kan voor de lokale ondernemers een flinke stimulans betekenen. Dit is terug 
te zien in de tabel met openingstijden. Zeker voor een grote en toeristische 
gemeente als Barneveld vallen we erg uit de toon. Niet voor niets zijn de 
horecaondernemers erg enthousiast, zo blijkt uit onze enquête.  
 
Minder overlast door meer geleidelijker uitloop 
Wij denken dat de verruiming van de openingstijden voor minder overlast gaat 
zorgen, doordat er minder grote groepen tegelijkertijd op straat komen na het 
uitgaan.  
 
Uitgaan in eigen kern in veiliger 
Bovendien denken wij dat het veiliger is om in de eigen kern uit te gaan, juist 
in verband met alcohol in het verkeer. 
 
Wij vinden dit genoeg redenen om ook in Barneveld te starten met een pilot 
voor ruimere openingstijden. Dan zijn we nog steeds niet de laatste die de 
deuren sluit in de regio, maar is de positie van de horeca ten opzichte van de 
regio wel sterk verbeterd. Goed voor lokaal ondernemerschap, een 
verbetering voor de veiligheid en de openbare orde en een stap dichter bij de 
bruisende gemeente die we willen zijn.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bijlage I 
 

 Bedrijfsnaam Openingstijden Adres Telefoonnummer  
1. Hebberd ma t/m do 11:00 tot 00:00 Jan van 

Schaffelaarstraat 61, 
3771BS Barneveld 

0342-475480 

  vr en za 11:00 tot 02:00 en 
zo 12:00 tot 23:00 
 

    

2. Babbel ma t/m do en za 11:00 tot 
01:00 
 

Raadhuisplein 4, 
3771ER Barneveld 

0342-490969 

  vr 10:00 tot 02:00 en zo 
12:00 tot 22:00 
 

    

3. Buck di t/m do 19:00 tot 01:00 Schoutenstraat 28, 
3771CJ Barneveld 

0342-422440 

  vr en za 18:00 tot 02:00 en 
zo 20:00 tot 01:00 
 

    

4. Club Move di t/m do 19:00 tot 01:00 Schoutenstraat 32, 
3771CJ Barneveld 

06-22561989 

  vr en za 20:00 tot 02:00 en 
zo 14:00 tot 01:00 
 

    

5. De Gribus ma 16:00 tot 00:00 en di t/m 
do 11:00 tot 01:00 

Jan van 
Schaffelaarstraat 21D, 

3771BR Barneveld 

0342-414436 

  vr en za 11:00 tot 02:00 
 

    

6. De Bunckman ma t/m do 11:00 tot 00:00 
en vr 11:00 t/m 00:00 
 

Bunckmanplein 1, 
3781GG Voorthuizen 

0342-417999 

  za 10:00 tot 01:00 en zo 
12:00 tot 23:00 
 

    

7. Café de 
Lindeboom 

di t/m do en zondag 14:00 
tot 01:00 
 

Hoofdstraat 183, 
3781AE Voorthuizen 

0342–474206 

  vr en za 14:00 tot 02:00 
 

    

8. Café de Moriaan ma t/m do 14:00 tot 01:00 Hoofdstraat 181-1, 
3781AE Voorthuizen 

  

  vr 14:00 tot 02:00 en za 
13:00 tot 02:00 
 

    



	  

 
 

9. Ons Kroegie di t/m do 14:00 tot 01:00 en 
vr 14:00 tot 02:00 
 

Smidsplein 18, 3781GR 
Voorthuizen 

0342-434397 

  za 13:00 tot 02:00 en zo 
15:00 tot 22:00 
 

    

10. Café Wessel ma t/m do van 10:30 tot 
00:00 

Wesselseweg 156, 
3774RM 

Kootwijkerbroek 

0342-443973 

  vr en za van 10:30 tot 01:00 
 

    

11. De Nieuwe 
Rotterdammer 

ma 16:00 tot 21:30  
di 12:00 tot 21:30 

Wolweg 40, 3776LP 
Stroe 

0342-441903 

  wo en do 12:00 tot 01:00    
vr en za 12:00 tot 02:00 

    

  zo 12:00 tot 00:00 
 

  

12. Café de Zaak di t/m do 16:00 tot 00:00  Platanastraat 13, 
3786LD Zwartebroek 

0342-461307 

  vr en za van 16:00 tot 00:00     
 
 


