Samenvatting
Samen aan de slag.
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I. Speerpunten
We gaan voor een financieel gezonde gemeente Barneveld
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er op enig moment problemen.
Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door
de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente
geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we
het leven in alle kernen voor iedereen betaalbaar.
We bouwen onze gemeentelijke schulden af op een verantwoorde manier
In de afgelopen jaren hebben we als gemeente veel schulden opgebouwd. In Nederland zijn we
één van de gemeenten met de meeste schulden. In die lijst staat de VVD liever niet.
We realiseren de komende vier jaar minstens 800 flexwoningen voor starters
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat
iedereen een passende woning kan vinden. We zien dat starters moeilijk aan een woningen
komen. Om starters de kans te bieden op de woningmarkt realiseren we minstens 800
flexwoningen zodat starters betaalbaar in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.
We realiseren een modern atletiek-/sportcomplex
Sport is belangrijk. In de gemeente missen we een atletiek-/sportcomplex. We realiseren komende
vier jaar, als het aan de VVD ligt, een modern atletiek-/sportcomplex voor jong en oud.
Ontzorgen wij niet te veel voor vluchtelingen?
De gemeente Barneveld ontzorgt statushouders meer dan nodig is. De huidige aanpak kost de
samenleving ruim € 7.500 tot € 9.000 per statushouder. In onze ogen kan dat wel een stuk minder,
mede om dat de wettelijk voorgeschreven kosten zo'n € 1.800 euro bedragen.
Meer ruimte voor een biertje en bitterbal
Onze inwoners – en met name onze jongere inwoners – moeten de mogelijkheid hebben om
dicht bij huis uit te kunnen gaan. Daarnaast willen we dat onze dorpskernen meer dan ooit gaan
bruisen. Het organiseren van een evenement maken we daarom makkelijker en we denken
oplossingsgericht mee.
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras
schaffen we de vergunning af. Concreet is dit voor 5 tafels. Ondernemers zijn zelf
verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
We schaffen de hondenbelastingen af
De hondenbelasting is geen doelbelasting. Om die reden schaffen we de hondenbelasting af.
Afvalinzameling moet simpeler, duurzamer en goedkoper
Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar
hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden.
Dat zorgt voor minder containers en is bovendien simpeler en goedkoper. Om overlast van
meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse
afvalcontainers.
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We benoemen een kinderburgemeester
We kennen momenteel geen kinderburgemeester. Om de jeugd te betrekken bij het
gemeentebestuur benoemen we elk jaar een kinderburgemeester.
Mantelzorgers krijgen onze volle steun
Mantelzorgers zijn ongelofelijk belangrijk. Ze verdienen onze volle steun. De VVD wil de komende
vier jaar zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje zetten en ondersteuning bieden waar
gewenst en mogelijk is.
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II. Dorpspunten
Onze dorpskernen bruisen van energie en ideeën. Daar gaan we mee aan de slag, samen met
ondernemersverenigingen, plaatselijke belangen en wijkplatforms gaan we aan de slag om de
gemeente nog meer te laten bruisen.
Barneveld
► Realisatie van de oostelijke rondweg om te zorgen voor een goede ontsluiting.
► Lobby inzetten om de intercity-stop te realiseren bij Barneveld-Noord.
► In samenwerking met Plaatselijk Belang Barneveld en diverse bedrijven verder aan de slag
met het verfraaien van de rotondes.
► Herinrichting Meester Troelstralaan met vrijliggende fietspaden.
► Gratis openbaar toilet in het winkelgebied van Barneveld.
► De jongerenraad heeft geadviseerd na de Oud Veluwse Markt een afsluitingsfeest te
organiseren. Als er een initiatiefnemer is, zullen wij dit van harte toe juichen.
De Glind
► Aandacht voor goede jeugdzorg.
► We juichen de plannen voor de realisatie van Eco-woningen van harte toe.
► Groot onderhoud uitvoeren en aandacht houden voor sluipverkeer op de Postweg.
► Onze prioriteit in de woningbouwopgave komende vier jaar in De Glind is het realiseren van
diverse koop- en huurwoningen voor starters.
Garderen
► Garderen vrachtwagenluw maken door verbod van vrachtwagens in dorpskern Garderen maar
met behoud van bestemmingsverkeer.
► Gefaseerd woningen bouwen wat past bij Garderen.
► We blijven in gesprek met de veiligheidsregio om te zorgen voor het verbeteren van de
aanrijtijden van de ambulancezorg.
Kootwijk
► Behoud rustieke en unieke dorpse karakter Kootwijk.
► Gefaseerd woningen bouwen wat past bij Kootwijk.
► We blijven in gesprek met de veiligheidsregio om te zorgen voor het verbeteren van de
aanrijtijden van de ambulancezorg.
► Aandacht voor sluipverkeer door Kootwijk.
Kootwijkerbroek
► Aandacht voor verbetering veiligheid op de Wesselseweg.
► Samen met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek en ondernemersvereniging Kootwijkerbroek
aandacht hebben voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties.
► Onderzoeken en realiseren van wandelpad tussen Puurveense Molen en De Essenburcht.
► Busverbinding voor Kootwijkerbroek op buslijn 107 van en naar Putten en Ede-Wageningen
behouden. Lobby blijven inzetten om het belang van levende dorpskernen onder de aandacht
te houden van de provincie.
► We blijven in gesprek met de veiligheidsregio om te zorgen voor het verbeteren van de
aanrijtijden van de ambulancezorg.
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Stroe
► Voorstander van een treinstop bij Stroe op de verbinding Apeldoorn-Amersfoort.
► Realiseren van koop- en huurwoningen wat past bij het dorpse karakter van Stroe.
► Busverbinding voor Stroe op buslijn 107 van en naar Putten en Ede-Wageningen behouden.
Lobby blijven inzetten om het belang van levende dorpskernen onder de aandacht te houden
van de provincie.
► We blijven in gesprek met de veiligheidsregio om te zorgen voor het verbeteren van de
aanrijtijden van de ambulancezorg.
Terschuur
► Verbeteren veiligheid en oversteekbaarheid kruising Eendrachtstraat/Hoevelakenseweg.
► Aandacht voor sluipverkeer door Terschuur.
► Realiseren van meer woningen voor starters in Terschuur.
► Busverbinding voor Terschuur op buslijn 102 van en naar Amersfoort en Apeldoorn behouden.
Lobby blijven inzetten om het belang van levende dorpskernen onder de aandacht te houden
van de provincie.
► We blijven in gesprek met de veiligheidsregio om te zorgen voor het verbeteren van de
aanrijtijden van de ambulancezorg.
Voorthuizen
► Realiseren van meer groen in het centrum Voorthuizen.
► We juichen het toerisme en recreatie volop toe. Dit zorgt voor een bruisende dorpskern.
Samen met de ondernemers gaan we in gesprek hoe we dit als gemeente zo goed mogelijk
kunnen faciliteren.
► Zeumeren is om van te houden en te genieten! Windmolens passen daar niet bij.
► Aandacht voor bereikbaarheid van en naar Voorthuizen in combinatie met het knooppunt A1A30.
► Samen met Voorthuizenaren gaan we aan de slag om leegstand tegen te gaan.
► Gratis openbaar toilet in winkelgebied Voorthuizen.
► Plaatselijk belang Voorthuizen heeft in haar dorpsvisie het organiseren van bier- of wijnfeest
en dorpsfeest vermeld. Dat kunnen wij als gezelligste partij van Barneveld alleen maar
toejuichen!
Zwartebroek
► Realiseren van meer woningen voor starters in Zwartebroek.
► Busverbinding voor Zwartebroek op buslijn 102 van en naar Amersfoort en Apeldoorn
behouden. Lobby blijven inzetten om het belang van levende dorpskernen onder de aandacht
te houden van de provincie.
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