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MAAK JIJ HET VERSCHIL
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De
komende
raadsperiode wordt
het tijd voor het
verschil. Het wordt
tijd voor een plek in
de nieuw te vormen
coalitie. Een coalitie
waarbij
mensen
centraal staan en
niet beton, steen en
staal. Want Pro’98
wil dichtbij zijn. Bij
Pro’98 kun je zijn wie je bent. Pro’98 durft, kan en wil de
verantwoordelijkheid dragen voor een sociaal, groen en
gelijkwaardig Barneveld.

Monique Rosbergen
Lijsttrekker Pro’98

zijn wie je bent

RANDVOORWAARDEN
 EEN GEMEENTE DIE ‘DICHTBIJ’ IS
 FINANCIËN OP ORDE
 EEN STERKE LOKALE ECONOMIE,
SAMEN MET ONDERNEMERS

 EEN VEILIGE PLEK OM TE LEVEN

6

De in de paragrafen Sociaal, Groen en Gelijkwaardig
opgenomen voornemens en wensen kunnen alleen worden
ingevuld als wordt voldaan aan belangrijke randvoorwaarden.

EEN GEMEENTE DIE ‘DICHTBIJ’ IS

7

Pro’98 gaat er van uit dat naast een sterke (lokale) markt ook
een krachtige gemeentelijke overheid hoort te staan. Een
gemeente die zowel met ondernemers als inwoners samen
werkt. Die luistert, inventariseert, faciliteert en ondersteunt.
Een overheid die er voor zorgt dat mensen het beste uit zich
zelf kunnen halen. Die niet op de plek van de ondernemer
noch op de plek van de inwoner gaat zitten. Deze
grondhouding geeft mensen de ruimte om onderling en
creatief zaken aan te pakken. Dat betekent overigens nog
steeds dat de ene mens voortdurend een steuntje in de rug
nodig heeft en de ander alleen af en toe een zetje. Pro’98
streeft naar een gemeente die “dichtbij” als uitgangspunt
heeft. Pro’98 vindt dat je in de gemeente Barneveld moet
kunnen zijn wie je bent.

PRO’98 KIEST VOOR
Het verder vormgeven aan interactief beleid door inzet van
periodieke peilingen, thematische hoorzittingen en een
gemeentelijk referendum.
Het op de website inrichten van een plek waar inwoners
gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de raad en
zaken voor de politieke agenda kunnen aandragen.
Dorpsplannen als onderlegger voor gemeentelijke plannen.
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Goede huisvesting voor dorpshuizen.
Een compact, flexibel en professioneel ambtelijk apparaat.
Het zoveel mogelijk digitaliseren van informatie. Schriftelijke
communicatie zoveel mogelijk digitaal afhandelen.
Het inzetten van sociale media om eenvoudige vragen te
beantwoorden.
Het aanpassen van de openingsuren van het gemeentehuis,
rekening houdend met het feit dat mensen werken,
bijvoorbeeld later open, later gesloten.

FINANCIËN OP ORDE
Pro’98 streeft naar een evenwichtige en sluitende begroting
met voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. In een
gemeente met een gemiddeld voorzieningenniveau moet er
sprake zijn van gemiddelde gemeentelijke lasten voor de
burger. De begroting laat de komende jaren een structureel
tekort zien van 2,5 miljoen euro. De komende jaren moeten
maatregelen genomen worden om deze tekorten weg te
werken. De schuldpositie van de gemeente is groot, omdat de
gemeente veel grond bezit. Vanwege het renterisico moet de
schuldpositie van de gemeente zo snel mogelijk verlaagd
worden.
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PRO’98 KIEST VOOR
Het voorlopig niet meer initiëren van grote projecten c.q.
investeringen, behalve die voor onderwijs, duurzaamheid en
leefbaarheid.
Afbouwen grondvoorraad waar geen plannen voor bestaan
door actieve inzet op grondverkoop.
Inwoners meer betrekken bij onderhoud groen en
leefomgeving.
Beperkte gemeentelijke inhuur van externe partijen.
Afstoten van gemeentelijke gebouwen en bijbehorende
onderhoudskosten.
9

Resultaatgericht en efficiënt samenwerken met andere
gemeenten (zoals binnen Food Valley) op het terrein van
bedrijfsvoering en (boven)gemeentelijke belangen zoals de
regionale economie en infrastructurele projecten.
Een bezuiniging op de gemeentelijke bedrijfsvoering, bij
voorkeur via natuurlijk verloop.
In de belastingsfeer in ieder geval de inflatiecorrectie toe te
passen.
De reserve voor het Sociaal Domein goed te vullen, zodat die
vanaf 2015 ingezet kan worden om een zachte landing van de
nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, zorg, werk en
inkomen te bewerkstelligen en om de eerste financiële
tegenvallers op te vangen.
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Geen bezuinigingen meer op de culturele voorzieningen.
Het invoeren van een gemeentelijke Balkenende norm voor
door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Bestuurders
mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van de
burgemeester. Komen ze daar overheen, dan wordt het
meerdere gekort op hun subsidie.

EEN STERKE LOKALE ECONOMIE,
SAMEN MET ONDERNEMERS
Pro’98 vindt dat onze gemeente aantrekkelijk moet zijn voor
bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties uit
verschillende
economische
sectoren.
Dat
schept
werkgelegenheid die niet eenzijdig is en voor economische
spreiding zorgt. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen
voor een schoon, bereikbaar, veilig en groen leefklimaat met
goede voorzieningen waar je graag wilt wonen. Pro’98 streeft
een gemeentelijk klimaat na dat ondernemers prikkelt om
nieuwe initiatieven te nemen. Gecreëerde regels moeten
dienstbaar zijn aan mensen en ondernemers, niet andersom.

PRO’98 KIEST VOOR
Het stimuleren van ondernemerschap door heldere en
eenvoudige regelgeving en een eenvoudig
vergunningenstelsel.
MKB vriendelijk aanbestedingsbeleid.
De vestiging van kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid op
de nieuwe bedrijfsterreinen, die voldoende werkgelegenheid
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biedt en waarvan de milieubelasting niet onevenredig hoog
is.
Goede bereikbaarheid van bedrijven .
Goed beroepsonderwijs dat aansluit bij de wensen van
Barneveldse ondernemers.
Herziening van het huidige starre evenementenbeleid.
Gevarieerde openings- en sluitingstijden voor de horeca.
Behoud winkelcentrumfunctie als uitgangspunt.

EEN VEILIGE PLEK OM TE LEVEN
11

Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde voor ieder mens
om zich te kunnen ontplooien. Betrokkenheid en
zelfverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen
leefomgeving leiden tot meer veiligheid in de wijken en
dorpen. Regels moeten duidelijk zijn en gehandhaafd worden.
Camera’s spelen een steeds nadrukkelijker rol in het
veiligheidsgevoel. Toch lossen camera’s niet alle
veiligheidsproblemen op en vormen ze een inbreuk op de
privacy van mensen. Voor Pro’98 geldt dat er een goede
balans tussen veiligheid en privacy moet zijn.
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PRO’98 KIEST VOOR
Preventie door middel van voorlichtingsavonden over
bijvoorbeeld woninginbraken en het gebruik van DNA-spray.
Preventie door de inzet van sociale media.
Het alleen inzetten van camera’s wanneer dit gezien vanuit
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk en proportioneel is.
De inzet van BOA’s op leefbaarheidsterreinen.
De inzet van jongerenwerk(ers) om overlast door
rondhangende jongeren te voorkomen.
Handhaving van regels, vooral ook op het gebied van
milieuvoorschriften.
De dekking en de aanrijtijden van de brandweer en
ambulance nauwlettend monitoren, regionalisering mag niet
inboeten van kwaliteit betekenen.
Een extra brandweerfaciliteit aan de zuidkant van Barneveld.

12

13

zijn wie je bent

SOCIAAL
 INVESTEREN IN DE KRACHT VAN
BURGERS

 ORGANISEREN VAN ZORG, BEGELEIDING
EN ONDERSTEUNING, DICHTBIJ EN
SAMEN MET DE BURGER
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 CREËREN VAN NETWERKEN VAN
SOCIALE DIENSTVERLENING RONDOM DE
BURGER

 VEREENVOUDIGEN VAN REGELGEVING
EN BIEDEN VAN MAATWERK

 BORGEN VAN HET SOCIALE VANGNET

Pro’98 kiest voor een actieve gemeente in het sociaal domein.
De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt fors uitgebreid
met jeugdzorg, onderdelen uit de AWBZ en taken uit de
participatiewet. Daarnaast wordt flink gekort op het sociale
budget. De gemeente kan deze taken die altijd gescheiden
waren samenvoegen en de burger een totaalpakket
aanbieden.

'Iedere burger de juiste zorg en
ondersteuning'
15

Pro’98 ziet al deze veranderingen als één grote uit te voeren
opdracht. Hoe? Door gerichter begeleiding en ondersteuning
in te zetten, dicht bij de burger. Door naar een geïntegreerde
aanpak te gaan, één gezin één plan. Door vroegtijdige aanpak
en preventie.

INVESTEREN IN DE KRACHT VAN BURGERS
Pro’98 vertrouwt erop dat burgers veel kunnen en willen. Zij
nemen hun verantwoordelijkheid. Of ze nu hulp en
begeleiding nodig hebben, werk zoeken, mantelzorger zijn,
vrijwilligerswerk doen of werkgever zijn. Mensen hebben
alleen niet altijd de mogelijkheden, de kennis, de capaciteiten
en het overzicht om volledig op eigen kracht tot oplossingen
te komen. Pro’98 vindt het belangrijk, waar mogelijk, in te
zetten op ontplooiing en ontwikkeling van mensen.
Bijvoorbeeld door het bieden van werkervaring en het
ontwikkelen van nieuwe competenties om duurzame
uitstroom uit de bijstand mogelijk te maken.
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PRO’98 KIEST VOOR
Wederkerige relatie tussen gemeente en burgers. Wij willen
burgers optimaal ondersteunen op hun weg naar
zelfstandigheid. Daar mag de gemeente een tegenprestatie
voor vragen. Bijvoorbeeld door een uitkeringsgerechtigde
vrijwilligerswerk te laten doen, mede gericht op het opdoen
van ervaring zonder daarbij regulier werk te verdringen.
Investeren in kennis, kunde en ervaring. Onder andere door
het aanbieden van scholing en bijeenkomsten.
Mobiliteit en laagdrempeligheid. Zelfredzame burgers die
langer thuis blijven, moeten voldoende mogelijkheden
hebben om voorzieningen te bezoeken.
Samenwerking met UWV voor een preventieve aanpak en
scholing op maat om instroom in bijstand te voorkomen.
Inzetten op begeleiding in de vorm van maatjes-, mentor- en
buddyprojecten.
Actieve vrijwilligersaanpak, door vrijwilligers op te leiden
voor omgang met specifieke doelgroepen.
Actieve mantelzorgersaanpak. Onder andere door het
bieden van voldoende respijtzorg.
Handhaven maatschappelijke stages.
Gemeentelijke wegwijzerfunctie voor startende
ondernemers.
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ORGANISEREN VAN ZORG, BEGELEIDING EN
ONDERSTEUNING, DICHTBIJ EN SAMEN MET DE BURGER
Aanbod van hulp en begeleiding dat aansluit bij de dagelijkse
gang van zaken: dat is het meest effectief. Daarbij moet er
meer ruimte komen voor de wensen van burgers zodat zij de
regie kunnen houden.
Een groot deel van de jeugdzorg dat onder
verantwoordelijkheid van de gemeente komt is relatief
eenvoudige zorg. Verwaarlozing daarvan leidt tot complexere
zorgvragen waar dure zorg voor nodig is. Zeker als het
kinderen betreft kiezen wij voor: ‘hoe kleiner het kind, hoe
dichter bij huis georganiseerd’. Ouder(s) en/of verzorgers
houden de regie.
17

PRO’98 KIEST VOOR
Pro-actief de burgers opzoeken. Bijvoorbeeld met een
actieprogramma tegen eenzaamheid en isolement.
Uitgaan van de eigen kracht en het netwerk van de burger,
zo nodig ondersteuning bieden bij hulp, begeleiding, werk en
inkomen.
Begeleiding van gezinnen van kinderen met problemen
zoveel mogelijk dichtbij en in huis.
Lokaal georganiseerde partners. Dit zijn lokale aanbieders of
regionale en landelijke partijen met een lokale aanpak.
Kwaliteit en expertise in verhouding tot prijsniveau staan
voorop.
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Actieve gemeente in de wijk, bijvoorbeeld door de inzet van
jongerenwerkers, buurtregisseurs en wijkverpleegkundigen.
Het gaat om wijkgerichte aanpak, want niet elke wijk is
hetzelfde.
Investeren in maatschappelijke zorg. Op deze
laagdrempelige vorm van zorg is de afgelopen jaren
onterecht bezuinigd.
Openstelling van de huisartsenpost in Barneveld in avonden nachturen.

CREËREN VAN NETWERKEN VAN SOCIALE
DIENSTVERLENING RONDOM DE BURGER
De gemeente verbindt en arrangeert. Zij legt de sociale
infrastructuur aan, kent de weg en verzorgt de toegang.
Uitvoering wordt overgelaten aan professionals en partijen
met specifieke expertise. De gemeente faciliteert
samenwerking en bevordert innovatie, efficiency en synergie
tussen partijen.
Preventie moet een belangrijke plaats krijgen in de sociale
infrastructuur. Bij vroege signalering is laagdrempelige zorg
vaak voldoende. Als daadwerkelijke problemen ontstaan, is
de oplossing complexer en duurder. De gemeente moet
daarvoor aansluiting zoeken bij scholen, bedrijven en
eerstelijns zorg. Ook de wijkplatforms en verenigingen
kunnen hier een taak vervullen.
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PRO’98 KIEST VOOR
Optimale toegang tot zorg en begeleiding. Eenduidige,
herkenbare loketten met onderlinge verwijzing.
Spilfunctie voor Welzijn Barneveld.
Introductie Zorgboulevard. Meer en meer zorginstellingen
zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn
Barneveld vestigen zich in elkaars nabijheid. Dat
vergemakkelijkt samenwerking en maakt de toegang
laagdrempeliger.
Inzet van multidisciplinaire expertteams. Zeker bij
complexere jeugdzorg moeten organisaties meer
samenwerken.
19

Het CJG moet met de komst van jeugdzorg het huidige
netwerk vergroten en niet als loket gaan optreden.
Samenwerking met scholen voor vroege signalering t.b.v.
jeugdzorg en aansluiting opleiding en werk. Taken van
scholen in het kader van Passend Onderwijs moeten
aansluiten bij de gemeentelijke dienstverlening.
Samen met werkgevers mogelijkheden voor minder
arbeidsgeschikte werkkrachten creëren (stageplekken,
werkervaringsplekken, reguliere banen).
Samenwerking met eerstelijns zorg voor de aansluiting
tussen WMO, jeugdzorg en zorg die onder de zorgverzekering
valt.
Voorbeeldfunctie gemeente bij creëren van werkplekken
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voor mensen met een arbeidsbeperking.

VEREENVOUDIGEN VAN REGELGEVING EN BIEDEN VAN
MAATWERK
Overheden proberen met overregulering grip te krijgen op
kwaliteit. Labels, zoals zorgzwaartepakketten en loonwaarde,
bepalen te veel op welke zorg en begeleiding men recht
heeft. Pro’98 wil de koppeling tussen indicatie en budget
loslaten. Meer ruimte voor de professional samen met de
burger. Een andere manier van controleren en evalueren.
De gemeente moet goede randvoorwaarden scheppen voor
voldoende werkgelegenheid, onder meer door een goed
vestigingsklimaat. Vooral het midden- en kleinbedrijf en
startende ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en
vernieuwing.
Daarnaast is innovatie het sleutelwoord. Het WMOinnovatiebudget is een uitstekend middel om hier financiële
ruimte voor te bieden.

PRO’98 KIEST VOOR
Contracteren van een gevarieerd aanbod aan hulp,
begeleiding en re-integratie. Keuzevrijheid van de burger is
belangrijk.
Maatwerk in begeleiding naar werk. Het ontbreken van
oppas moet bijvoorbeeld niet acuut leiden tot korting op de

20

uitkering.
Uitbreiden pilot indicatieloze jeugdzorg. Opzetten van pilots
in overige sociale domeinen.
Evaluatie klanttevredenheid over totaal oplossingen. Niet; is
de rolstoel op tijd geleverd, maar; is het mobiliteitsvraagstuk
opgelost?
Samenwerkingsvormen waar verantwoordelijkheden en
democratische controle duidelijk zijn.
Kritische beoordeling op helderheid en doeltreffendheid van
gemeentelijke regelingen.
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BORGEN VAN HET SOCIALE VANGNET
Na de transities neemt de verantwoordelijkheid van de
gemeente in het sociaal domein verder toe. Juist in moeilijke
tijden moet het gemeentelijk vangnet er zijn voor mensen die
er dreigen doorheen te vallen. Bij sociale of financiële crises
staat de gemeente klaar voor advies en ondersteuning. Niet
alleen voor acute hulp. Ook om perspectief te ontwikkelen
voor de toekomst. Barneveld mag daar ruimhartig in zijn.
Het huidige beleid dekt nieuwe vormen van armoede
onvoldoende af. Zo zijn voedselbanken voor veel
Barnevelders noodzakelijke voorzieningen geworden. Dit
moet eigenlijk niet nodig zijn, maar we zien dat het bij acute
problemen een eerste plaats is om voor hulp aan te kloppen.
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PRO’98 KIEST VOOR
Snel oppakken van trajecten, zeker bij schulden en
jeugdzorg. Wachtlijsten weg werken en nieuwe voorkomen.
Aanpassing beleid aan de nieuwe armoede. Beleid niet alleen
richten op bijstandsgerechtigden.
Extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede.
Ruimhartigheid zodat ze mee kunnen blijven doen in de
maatschappij.
Focus op mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
Zoals hoogopgeleide arbeidsongeschikten die moeten
concurreren voor regulier werk.
Actief zoeken naar geschikte huisvesting voor Hulp aan
Elkaar.
Voorkomen en bestraffen van misbruik, maar bij sancties de
beslagvrije voet overeind houden.
Beschutte werkplekken voor mensen die dit echt nodig
hebben.
Instellen van een vertrouwenspersoon / ombudsman, zeker
in het kader van de jeugdzorg.
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GROEN
 ZORGVULDIG OMGAAN MET
RUIMTE

 ZUINIG ZIJN OP VELUWE EN VALLEI
 WOON- EN LEEFOMGEVING MEER
OP DE KAART
24

 CONSTRUCTIEF EN KRITISCH KIJKEN
NAAR INFRASTRUCTUUR

 DUURZAAMHEID VERANKEREN

Pro’98 kiest voor groen in de ruimste zin van het woord. Voor
ons houdt de Randstad bij Amersfoort op. Het groene
karakter van Barneveld met zijn negen kernen willen we
koesteren. ‘Groen’ is voor Pro’98 veel meer dan enkel
struiken en bomen. Het gaat om duurzaamheid, natuur en
landschap. Om infrastructuur, cultuurhistorie en recreatie. En
óók om het dorpse karakter van onze kernen. Veel bewoners
kiezen daar bewust voor. Zij geven voorkeur aan het dorp en
niet aan de stad. Het groene karakter van onze gemeente zie
je terug in het aanzicht en de leefbaarheid van de kernen, in
details als bomen en gebouwen en natuurlijk in de omgeving
van Vallei en Veluwe. Dat karakter is voor Pro’98 van grote
waarde. Voor ons zijn behoud en duurzaamheid een
belangrijk goed bij de verdere ontwikkeling van Barneveld.
25

‘Randstad houdt bij
Amersfoort op’
ZORGVULDIG OMGAAN MET RUIMTE
Ruimte is kostbaar. Pro’98 wil daar spaarzaam mee omgaan.
Voor ons ligt de nadruk op het behoud van bestaande
waarden in het groene gebied. Geen kaalslag om nieuwe
bedrijvigheid te faciliteren, zeker niet als de economie daar
nu niet om vraagt. Wij willen voorkomen dat overal van alles
ontwikkeld wordt.
Pro’98 gaat voor ruimtelijke kwaliteit, die ook tot uitdrukking
komt in de (woning)bouw. Ruimtelijke ordening moet breed,
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met uitdrukkelijke aandacht voor het sociale aspect, worden
ingevuld.

PRO’98 KIEST VOOR
Herinrichting en transformatie van bebouwde gebieden en zo
min mogelijk gebruik maken van de groene ruimte.
Bedrijvigheid blijven concentreren op de grote
bedrijfsterreinen. Bedrijfsterreinen bij kleinere kernen
moeten aan strenge criteria voldoen. De leefbaarheid van de
kernen mag niet onder druk komen te staan.
Milieubelastende bedrijven horen er niet thuis.
Kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid. Meer kansen voor
ZZP’ers, o.a. door het stimuleren van locaties met flexibele
werkplekken.
Actief beleid om leegstaande kantoorpanden te
herontwikkelen.
Behoud van de winkelstructuur in het centrum. Zeer
terughoudend zijn bij de verplaatsing van detailhandel van
het centrum naar de periferie (alleen grote winkels zoals
bouwmarkten en tuinbedrijven).
Een goede mix aan woningen. Zeker ook betaalbare
woningen voor starters, lage- en middeninkomens.
Instrumenten voor betaalbaar wonen (bijvoorbeeld
startersleningen en erfpacht) hebben onze steun.
Betaalbaarheid mag niet ten koste gaan van duurzaamheid
en kwaliteit. Zo min mogelijk hoogbouw om het dorpse
karakter te behouden.
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Woningbouw zoveel mogelijk concentreren in Barneveld en
Voorthuizen. In de kleinere kernen zijn eveneens
mogelijkheden voor woningbouw. Daar gaan we
terughoudend mee om.
‘Marktcombinaties’ waar wonen, zorg en de dagelijkse
boodschappen worden gebundeld. Deze integratie gaat
verder dan het plaatsen van een gebouw.
Bestemmingsplannen moeten worden getoetst op hun
toegevoegde waarde in het sociale domein.

ZUINIG ZIJN OP VELUWE EN VALLEI
27

Ons buitengebied - Veluwe en Vallei - kent een rijke variatie
aan landschappen. Dat is van grote waarde. Daar moet je
zuinig op zijn. Het buitengebied is aantrekkelijk voor eigen
inwoners èn recreanten. Natuur en rust zijn immers sterke
punten waar veel recreanten op af komen. Dat heeft ook een
gunstig effect op de lokale economie. Verrommeling gaan we
tegen.
Het spreekt vanzelf dat de Veluwe volledig groen blijft. Daar
moet je met je handen van af blijven. De bossen en
stuifzanden zijn weliswaar beschermd, maar het blijft nodig
ons te keren tegen ongewenste ontwikkelingen die de
natuurwaarden aantasten.
De Vallei kenmerkt zich door agrarische bedrijvigheid,
afgewisseld door beken, kampjes en bosjes. Voor Pro’98
blijven agrarische bedrijven de belangrijkste component in dit
gebied. Het belang van de agrarische sector in onze gemeente
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is immers groot. Dat betekent niet dat landbouw overal het
primaat heeft. Natuur, recreatie en wonen hebben ook recht
op een plek.
Ander aandachtspunt is dat, mede door functieverandering,
steeds meer agrarische bedrijven verdwijnen en bedrijven die
overblijven steeds groter worden.

PRO’98 KIEST VOOR
Bescherming van de natuur tegen bedreigingen vanuit
menselijk handelen. De gemeente heeft daar, naast de
provincie, ook een verantwoordelijkheid. Die moet ze
waarmaken, o.a. door een visie te ontwikkelen over de vele
beschermde dier- en plantensoorten binnen de
gemeentelijke grenzen.
Behoud, onderhoud en herstel van houtwallen en
bomenrijen. De gemeente kan daar meer prioriteit aan
geven.
Recreatie die hand in hand gaat met ‘beleving’ van het
landschap. Denk aan onderhoud en uitbreiding, liefst
verdubbeling, van klompen- en fietspaden. Dat hoeft de
gemeente niet altijd zelf te doen. Ze kan andere overheden
en organisaties stimuleren en ondersteunen.
Actieve lobby om een NS-station met natuurtransferium bij
Stroe te realiseren.
Een ‘knip’ in het buitengebied. Het
landbouwontwikkelingsgebied rond Kootwijkerbroek
behoudt agrarische prioriteit. In het gebied ten westen van
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de A30 is dat anders. Dat leent zich qua karakter veel meer
voor gemengde functies (agrarisch, natuur, recreatie en
wonen). Daarmee vormt dit gebied ook een duidelijke groene
buffer tegen de oprukkende Randstad.
Actieve inzet van de gemeente op grondgebonden
landbouw. Met die vorm van landbouw is het beheer van het
landschap het beste verzekerd.
Stimulering van duurzame ontwikkeling in de veehouderij.
Wij onderschrijven de adviezen van de commissie Van Doorn
over dierenwelzijn. Daarmee ondersteunen wij de wens om
over 8 jaar al het vlees in de winkels duurzaam geproduceerd
te hebben.
29

WOON- EN LEEFOMGEVING MEER OP DE KAART
Woon- en leefomgeving worden door verschillende
elementen bepaald. Ze kunnen, nog meer dan tot nu toe, op
de kaart worden gezet. Het gaat niet alleen om gebouwen,
maar ook om een dorpsaangezicht, een beeldbepalende oude
boom of groen in het algemeen. Monumenten, al of niet als
zodanig aangemerkt, spelen eveneens een rol. Ze maken
immers deel uit van de Barneveldse cultuurhistorie.

PRO’98 KIEST VOOR
Actief betrekken van bewoners bij het gemeentelijk
groenbeheer. Zo’n aanpak is veel beter dan de rigoureuze
verandering van de groenstructuur in 2012 die voor veel
onbegrip bij de bevolking zorgde.
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Behoud van oude en bijzondere bomen. Als eerste wordt de
lijst van IVN/Bomenstichting geactualiseerd en gebruikt voor
een goed en verantwoord bomenbeheer. Op die manier kan
met betrekkelijk weinig geld het aangezicht worden
verbeterd.
Meer aandacht voor de verschillende vormen van
cultuurhistorie die Barneveld kent. Het Monumentenfonds
wordt in ere hersteld.

CONSTRUCTIEF EN KRITISCH KIJKEN NAAR
INFRASTRUCTUUR
Aandacht voor de infrastructuur is een belangrijk onderdeel
van de ontwikkeling die de gemeente doormaakt.
Bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid
spelen daarin een rol. Pro’98 kijkt daarbij naar auto, fiets en
openbaar vervoer. Dat doen we met een constructieve èn
kritische blik. Infrastructuur kost geld en ruimte. Dat moet
efficiënt en zuinig worden gebruikt.

PRO’98 KIEST VOOR
Haast blijven maken met onderzoek naar de haalbaarheid
van een regiosprinter van Amersfoort naar Apeldoorn met
een station in Barneveld-Noord. De relatie met/keuze voor
een spoortunnel op Harselaar is inmiddels een feit. Extra
aandacht is nodig voor de Stationsweg, die een flessenhals
dreigt te worden.
Uitbouw van (het succes van) de Valleilijn, door de
frequentie tussen Barneveld-Centrum en Ede-Wageningen te
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verhogen. Nagaan van wenselijkheid en mogelijkheden om
de frequentie van busverbindingen te verhogen (mogelijk
moeten de buurtbussen hiervoor worden uitgebreid).
Snelle realisering van de snelfietsroute Putten-VoorthuizenBarneveld-Lunteren. Deze route staat al lang op de wachtlijst.
Doorgaan met de aanleg van vrij liggende fietspaden op
potentieel onveilige wegen, zoals de Troelstralaan in
Barneveld. Uitbreiden van de voorzieningen voor fietsers,
zoals fietsenstallingen in winkelcentra en oplaadpunten voor
elektrische fietsen (Barneveld als meest e-bike vriendelijke
gemeente!)
Gratis parkeren op vrijdagavond en zaterdag in Barneveld.
De noodzaak van betaald parkeren in kernen als Voorthuizen
en Kootwijkerbroek zien we vooralsnog niet in.
31
Oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Aanleg in delen van de oostelijke rondweg Barneveld. We
willen het gedeelte Scherpenzeelseweg-Wesselseweg naar
voren halen omdat daarmee de steeds drukker wordende
Lunterseweg wordt ontlast.
Versneld doorvoeren van de maximum 60 km/u in het
buitengebied. Er gebeuren zo veel ongelukken dat daar alle
reden voor is. Binnen de bebouwde kom moet de maximum
snelheid 30 km/u zijn, uitgezonderd de doorgaande routes.
In Voorthuizen willen we de 30 km zone van de Hoofdstraat
200 m naar het oosten verlengen nog voordat de omleiding
Voorthuizen wordt gerealiseerd.
Verbetering van het kruispunt A1-A30 en de afritten
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Barneveld-Harselaar. De noodzaak van het doortrekken van
de A30 zien we vooralsnog niet in.

DUURZAAMHEID VERANKEREN
We moeten niet alleen op geld bezuinigen, maar ook op
overbelasting van onze aarde. Daarom gaat Pro’98 voor een
duurzame gemeente. Dat is voor ons een heel belangrijk
uitgangspunt, ook in de nieuw op te stellen Strategische Visie.
Onze ambitie: Barneveld klimaat neutraal! Daarvoor volgt de
gemeente twee sporen: het goede voorbeeld geven èn
inwoners en bedrijven stimuleren op verschillende manieren
een steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente. We
willen duurzaamheid in brede zin verankeren in de gemeente:
in energievoorziening, nieuwbouw, landbouw, interne
gemeenteorganisatie, biomassa en mest.

PRO’98 KIEST VOOR
Energieopwekking door de gemeente zelf door een
gemeentelijk energiebedrijf in samenwerking met bedrijven
en particulieren. Om een voorbeeld te geven: Als alle daken
op Harselaar vol staan met zonnepanelen dekt dat een groot
deel van de hele Barneveldse elektriciteitsbehoefte!
Stimuleren van wind- en zonne-energie en mestvergisting bij
particulieren en agrariërs.
Bevorderen gebruik energiebesparende maatregelen in
nieuwbouw door dit op te nemen in aanbestedingen en
bestemmingsplannen.
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Energiezuiniger maken van het huidige woningbestand (o.a.
met subsidieregelingen en prestatieafspraken met
Woningstichting Barneveld)
Onderzoek naar de mogelijkheden van een markt voor
duurzame streekproducten (= nul kilometer transport).
Ontwikkelen van een duurzaamheidsloket voor particulieren
en bedrijven.
Onderzoek naar differentiatie in afvaltarieven.
Ontwikkelen van kleine milieustraten in de verschillende
kernen.
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Klantvriendelijke openingstijden van de milieustraat aan de
Otelaarseweg (hele zaterdag open!)
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GELIJKWAARDIG
 VRIJZINNIG OMGAAN MET DE
ZONDAG

 NEUTRALE GEMEENTE
 ONDERWIJS ALS BASIS, DICHTBIJ
HUIS
34

 SPORT BRENGT DE SAMENLEVING IN
BEWEGING

 CULTUUR IS MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL

De gemeente mag geen onderscheid tussen mensen maken.
Of je nu man of vrouw, arm of rijk, autochtoon of allochtoon,
homo of hetero, religieus of seculier bent: iedereen moet
gelijke kansen krijgen. Een ieder moet in vrijheid, binnen de
kaders van de wet, zijn of haar leven in kunnen richten zoals
hij of zij dat wil.

In Barneveld moet je kunnen
zijn wie je bent.
VRIJZINNIG OMGAAN MET DE ZONDAG
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Pro'98 streeft naar evenwicht in onze samenleving; één
waarin we elkaar respect en ruimte geven. Dit betekent onder
meer dat iedereen de zondag mag invullen zoals hij of zij wil.
De afgelopen jaren nam de gemeenteraad besluiten waarin
ook voorwaarden stonden over de zondagsrust. Daarin
ontbrak de balans tussen hen die waarde hechten aan de
zondag als rustdag en zij die behoefte hebben aan meer
faciliteiten, ook of juist op zondag, voor recreatie en
ontspanning.
Op dit moment is de Zondagswet bepalend voor wat er wel
en niet op zondag mag in Barneveld. Het ziet er naar uit dat
deze wet op termijn wordt afgeschaft. Gemeentes bepalen
dan zelf in hun plaatselijke verordening wat er wel of niet op
zondag mag. Pro’98 vindt niet alleen dat mogelijkheden voor
sport, recreatie en ontspanning op zondag niet verder
beperkt mogen worden, maar pleit juist voor uitbreiding
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ervan. Ook moet het mogelijk zijn dat winkels open zijn als
klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben.

PRO’98 KIEST VOOR
De mogelijkheid dat winkels (op zondag) open zijn op het
moment dat klanten en winkeliers daar behoefte aan
hebben.
Exploitanten van voorzieningen op het gebied van sport,
recreatie, ontspanning en cultuur, zoals het theater,
sporthallen, zwembaden en musea, niet belemmeren in de
keuze van openstelling op zondag.
Uitbreiding van de mogelijkheden op zondag voor sport,
recreatie, ontspanning en cultuur.
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NEUTRALE GEMEENTE
De gemeente is er voor al haar inwoners. Zij heeft op het
gebied van godsdienst of levensbeschouwelijke stroming niet
de waarheid in pacht. Dit mag dan ook geen uitgangspunt zijn
voor beleid. Voor Pro’98 geldt: Ruimte voor elkaar.
Het uitspreken van het ambtsgebed in de vergadering van de
gemeenteraad past niet bij een neutrale gemeente. In zijn
brief van 4 oktober 2006 aan alle gemeenten en provincies
stelt voormalig minister Remkes dat het opnemen van het
ambtsgebed in het reglement van orde van de gemeenteraad
in strijd is met het beginsel van scheiding kerk en staat. Het
ambtsgebed is wel met dit beginsel in overeenstemming als
het voorafgaand aan de opening van de vergadering wordt
uitgesproken en direct na de sluiting van de vergadering.

Iedere deelnemer aan de vergadering, inclusief de voorzitter,
moet vrij zijn in de beslissing om wel of niet aan het gebed
deel te nemen.
De gemeente dient geen onderscheid te maken op het gebied
van seksuele geaardheid. Ruimte voor elkaar betekent ook
dat iedereen uit moet kunnen komen voor zijn/haar seksuele
geaardheid. Daarom is het gewenst dat de gemeente, waar
mogelijk, zich er voor inzet dat die ruimte wordt geboden en
benut. Zij kan een belangrijke rol spelen in de acceptatie van
seksuele diversiteit door: het stimuleren van voorlichting in
het onderwijs (wettelijk verplicht), mee te doen met
landelijke acties en door zelf het goede voorbeeld te geven.

PRO’98 KIEST VOOR
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Voldoende aanbod van voorzieningen, waarbij neutraliteit
gewaarborgd is.
Een gemeente die geen onderscheid maakt op basis van
seksuele geaardheid en dus geen weigerambtenaar in dienst
heeft of neemt.
Het schrappen van het ambtsgebed uit het reglement van
orde van de gemeenteraad.
Het ambtsgebed desgewenst uit laten spreken voor de
opening en na de sluiting van de raadsvergadering.
Bespreekbaar maken van seksuele diversiteit onder
jongeren, waarbij een belangrijke taak is weggelegd voor Het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
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ONDERWIJS ALS BASIS, DICHTBIJ HUIS
Goed onderwijs is de beste manier om van kinderen
verantwoordelijke en kansrijke volwassenen te maken die
zich betrokken voelen bij de samenleving. Pro’98 wil dat ieder
kind dichtbij huis naar de school van zijn of haar keuze kan.
Dat geldt zowel voor het primair, voortgezet, speciaal als
middelbaar beroepsonderwijs. Pro’98 staat kritisch tegen het
fenomeen passend onderwijs. Een goede spreiding van
(openbare) scholen voor primair onderwijs in de wijken en
kernen van de gemeente is belangrijk, ook in de oudere
wijken. Segregatie moet worden voorkomen, integratie
bevorderd en onderwijsachterstanden bestreden. Pro’98 is
voorstander van brede buurtscholen die uit kunnen groeien
tot
kindcentra,
waar
jeugdzorg,
kinderopvang,
peuterspeelzalen en scholen nauw samen werken. Scholen
moeten goed gehuisvest zijn: goed onderhouden, schoon en
goed
geventileerd.
Duurzaam
bouwen
van
onderwijsgebouwen is investeren in onderwijs in plaats van in
de energierekening. Schoolpleinen moeten buiten schooltijd
het veilige speeldomein van kinderen zijn. Voor
leerlingenvervoer geldt dat Pro’98 vindt dat de gemeente
moet vergoeden dat wat wettelijk moet.

PRO’98 KIEST VOOR
Vestiging van een school voor openbaar voortgezet
onderwijs.
Beschikbaar houden van ruimte in oude en in nieuwe wijken
voor primair onderwijs.
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Uitbreiding van middelbaar beroepsonderwijs en technisch
vakonderwijs in nauwe samenwerking en overleg met
ondernemers.
Duurzaam bouwen van onderwijsgebouwen.
Stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen
scholen vanuit geografisch oogpunt, minder vanuit dezelfde
gezindte en meer gericht op sociale cohesie.
Stimuleren van scholen om samen met de bewoners uit de
wijk een brede buurtschool te worden.

SPORT BRENGT DE SAMENLEVING IN BEWEGING
39

Sportverenigingen spelen een belangrijke en verbindende rol
in de samenleving. Verenigingen hebben vaak een hechte
vrijwilligersgroep en een breed netwerk. De gemeente heeft
baat bij gezonde sportverenigingen met een goede
accommodatie. In tijden van bezuinigingen wordt meer van
de verenigingen gevraagd. Dit betekent tegelijkertijd dat de
regie voor toekomstige ontwikkelingen meer bij de
verenigingen komt te liggen. Het Be Active team van de
gemeente moet zowel tussen als buiten verenigingen
verbindingen leggen.

PRO’98 KIEST VOOR
Samenwerking met verenigingen. Goed kijken naar wat de
vereniging zelf kan doen (Voorbeeld: VVOP, een prachtige
kleedkameraccommodatie en flinke besparing voor de
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gemeente).
Goede en veilige accommodaties voor sportverenigingen.
Velden en kleedkamers die niet meer aan de normen
voldoen moeten tijdig vervangen worden.
Actieve en verbindende rol voor het Be Active team. Daarbij
ligt de focus op groepen in de samenleving die te weinig
bewegen.
Flexibele openingstijden van zwembaden in de zomerperiode.
Optimaal gebruik van gymzalen en binnensportaccommodaties.

CULTUUR IS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Cultuur is belangrijk als sociaal bindmiddel en bovendien
goed voor de lokale economie. Cultuur, of het gebrek er aan,
heeft invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven,
werkgelegenheid, toerisme en het woonklimaat. Cultuur zorgt
voor sociale cohesie, betere educatie, toerisme, innovatie en
creativiteit.
De afgelopen vier jaar is op het budget voor culturele
voorzieningen 30% bezuinigd. Daarnaast zijn Muziekschool en
museum Nairac verzelfstandigd. Pro’98 vindt dat er geen
bezuinigingen meer op dit terrein mogen plaatsvinden. De
voorzieningen moeten zich kunnen aanpassen aan de nieuwe
situatie en zich weer op de toekomst kunnen richten. Het
theater is en blijft een belangrijke investering voor het
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culturele aanbod in onze gemeente. Pro’98 wil dat de
gemeentelijke bijdragen voor deze voorzieningen weer voor
de inflatie worden gecorrigeerd.
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Pro'98 vindt dat de verschillende culturele instellingen zoals
de bibliotheek, de muziekschool, het theater en de musea
verregaand moeten gaan samenwerken om te komen tot een
nieuwe culturele organisatie. Deze culturele instellingen
kunnen bij deze organisatie verschillende bedrijfsmatige
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de administratie en marketing,
onderbrengen. Daarnaast kan het de taken zoals die nu door
het gemeentelijk Bureau Cultuureducatie worden uitgevoerd,
op zich nemen. Bij een nieuw dorpshuis in Voorthuizen zal
ook gekeken moeten worden naar (markt)partijen die willen
participeren in een dorpshuis dat toekomstbestendig is.

PRO’98 KIEST VOOR
Geen verdere bezuinigingen op cultuur.
Cultuur voor iedereen toegankelijk en dus betaalbaar.
Breed aanbod van muziekonderwijs.
Omarmen van culturele initiatieven zoals een
ballonmuseum.
Een bruisend nieuw dorpshuis 2.0 in Voorthuizen,
gecombineerd met een bibliotheekvoorziening
Inventarisatie van functies die in het dorpshuis Garderen
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kunnen worden ondergebracht.
Tot stand brengen van een culturele organisatie waarin
verschillende culturele instellingen nauw samenwerken op
het gebied van bedrijfsvoering en cultuureducatie

42

43

zijn wie je bent
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Pro’98 is een politiek samenwerkingsverband van
Pro Barneveld, Partij van de Arbeid en D66.
Meer informatie?
website pro98.nl e-mail mail@pro98.nl twitter @pro98

