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Burger Initiatief is opgericht door betrokken en gemotiveerde inwoners. 
Mensen die zich toentertijd met hart en ziel wilden inzetten voor het 
behoud van de Markthal en die zich van daaruit verder hebben ontwikkeld 
om onze mooie gemeente mooi te houden. We zijn niet een partij met een 
rits aan wensen, eisen en (loze) verkiezingsbeloften, maar een realistische 
partij, met oog voor de burgers, met visie, zonder politieke druk en regels 
vanuit landelijke partijen. Wij zijn er, makkelijk benaderbaar en altijd bereid 
tot een gesprek. Burger Initiatief, speciaal voor u en jou!

De vijf kenmerken van Burger Initiatief
Motivatie en bezieling

Er worden steeds meer initiatieven genomen door burgers, van een 
dorpsvisie tot een plan om het groen zelf te beheren. In onze samenleving 
is samen zaken organiseren daarom de kern. Het is niet meer de vraag óf 
inwoners met initiatieven komen en een rol willen spelen in het publieke 
domein. Het is vooral de vraag hóe we samen gaan samenwerken en 
organiseren met betrokken bewoners en de gemeente. Burger Initiatief 
blijft altijd luisteren en neemt uw stem mee de raadszaal in. 

Oog en oor voor elke inwoner
Elke burger telt mee, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie, levenskeuzes 
en gezondheid. Wij willen, vanuit onze menselijkheid en zonder landelijke 
politieke inmenging, dat werkelijk iedereen in Barneveld mee kan en mag 
doen. In mooie woorden heet het: een inclusieve maatschappij. 
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Transparantie in handelen en in communicatie
Een democratie werkt alleen als er sprake is van een open en heldere 
communicatie tussen het gemeentehuis en de burgers, op elk niveau. 
Dus ook in de raadszaal zelf, in de politieke discussie. Oog en oor voor 
andersdenkenden is cruciaal. Burger Initiatief is duidelijk en zegt waar 
het op staat.

Boeien en binden 
Wij zijn de toegankelijke en verbindende lokale partij tussen burger en 
gemeente, maar ook tussen partijen en belanghebbenden. 
Samenwerking is essentieel om vooruit te kunnen, zelfs al verschil je van 
mening. Wij zoeken naar de overeenkomsten, naar de openingen om 
samen verder te komen, met respect voor elkaar. 
Het betrekken van de inwoners bij besluiten is voor ons vanzelfsprekend. 
Wij willen met elkaar gaan voor het beste voor Barneveld. 
Daarbij stellen wij ons positief op: wij zijn een vóór-partij, die constructief 
en innovatief meedenkt met andere betrokkenen. 

creatief en constructief
De maatschappij is complex. Dat vraagt om goed afgewogen beslissingen, 
rekening houdend met alle partijen. Daarbij zorgen wij ervoor dat wij ook 
de stem van minderheden  horen. Daarom kijken wij graag op een creatieve 
manier naar de opdrachten die wij op onze weg vinden. 
Wij gaan het overleg met andere belanghebbenden daarbij graag aan. 

Vanuit deze vijf kerneigenschappen gaan we de verkiezingen in. 
Veel is goed in onze gemeente, maar wij zetten de puntjes op de i, 
waarbij het altijd zal gaan om onze inwoners, nooit om ons prestige. 
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Zorg, welzijn & participatie

Zorg

Wie hulp nodig heeft, moet kunnen rekenen op een helpende hand. 
Als mensen, of de omgeving dat niet zelf kunnen, dient de gemeente 
dit te (laten) organiseren.
Waar netwerken kwetsbaar zijn of overbelast, willen we alternatieven 
bedenken en inzetten.
Zorg dient op maat te worden geleverd: dat vraagt om creativiteit 
(soms tegen de regelgeving in.) De mens gaat voor de regels. 
Mobiliteit voorkomt vereenzaming en uitsluiting: daarvoor zijn middelen 
nodig. Een voorbeeld is het vervoer naar en van dagbesteding voor 
ouderen. 
Langer thuis kunnen wonen vraagt om een gemeente die dat faciliteert. 
Wij willen ondersteuning in plaats van regels die elkaar tegen werken.
Mensen die door regelgeving tussen de wal en het schip (dreigen te) 
vallen, dienen geholpen te worden (denk daarbij aan 18 plussers die 
tussen Jeugdwet en WMO belanden en kinderen die in Barneveld 
verblijven maar elders ingeschreven staan.) 
Mensen waar anderen zich ernstige zorgen over maken (zorgmijders) 
verdienen aandacht op maat en goede hulp.
Een goed armoedebeleid voorkomt dat mensen buitengesloten
raken/blijven
Het minimabeleid is opgezet voor een doelgroep die zich moeilijk laat 
vinden: de gemeente dient ervoor te zorgen dat de doelgroep wordt 
bereikt. 
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die inhoud geven aan het 
motto zelf-samen-gemeente.
Waarborg het oplossingsgericht zijn bij de keukentafelgesprekken, 
verander de focus van het probleem naar de oplossing.
Tiny houses bij gezinswoningen om jongeren in de nabije veiligheid 
van gezinsouders zelfstandig te leren wonen.
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Welzijn

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn enorm belangrijk en moeten worden 
gefaciliteerd en ondersteund. 
Vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn en georganiseerd 
door lokale partijen verdienen de aandacht, zoals een buurtkamer of 
het organiseren van werk zoals het Fietspoint.
Jongeren hebben onze aandacht: voldoende activiteiten voor jongeren 
in de eigen kern is een must.
In wijken ontstaan contacten en initiatieven als men elkaar kan 
ontmoeten; buurtkamers in de wijken waar daaraan behoefte is.
Adequate huisvesting voor ouderenactiviteiten in de eigen kern 
versterkt het eigen netwerk.
De Voedselbank voorziet in een belangrijke behoefte en verdient 
ondersteuning.
Laaggeletterdheid (ook digitaal) zorgt dat mensen buitengesloten 
raken/worden. Onze gemeente moet zorg dragen dat iedereen toegang 
heeft tot informatie van diezelfde overheid. Ook mag en moet zij het 
bedrijfsleven, zorg- en welzijn aanbieders en andere partijen stimuleren 
oog te hebben voor deze doelgroep.
Iedereen moet deel kunnen nemen aan onze samenleving. Het is 
belangrijk dat er taal- en werkstages voorhanden zijn voor nieuwkomers.
Wij stimuleren initiatieven die vrijwilligerswerk, klein of groot, 
toegankelijk maken.
Wij willen iedereen stimuleren met zijn of haar talent onze gemeenschap 
te versterken.
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Participatie/werk en inkomen

Participatie moet nog meer een onderdeel worden binnen het sociaal 
domein: werk en welzijn zijn van invloed op elkaar.
We vragen extra aandacht voor de mensen met een Wajong 
achtergrond.
Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
(arbeidsbeperkten) hebben recht op begeleiding.
Mensen met een migratieachtergrond maken onderdeel uit van onze 
gemeenschap en krijgen indien nodig of noodzakelijk ondersteuning.
De gemeente dient actief het bedrijfsleven te stimuleren om 
werkervaringsplekken en stageplaatsen aan te bieden voor mensen die 
om welke reden ook zonder werk zijn. De gemeente mag daarin zelf 
ruimhartig een voorbeeld zijn. 
Een zinvolle tegenprestatie voor een uitkering is alleszins redelijk, 
te denken valt aan maatschappelijke ‘stages’ bij maatschappelijke 
instellingen. 

Sport & Cultuur

In de dorpshuizen vinden vele verenigingen onderdak. Bij de diverse 
sportvelden vinden de sportverenigingen elkaar. Het verenigingsleven 
moet voor iedereen toegankelijk en dus betaalbaar blijven. Wij willen 
actief beleid om minima en mensen met lage inkomens bij sport en spel 
te betrekken, jong en oud. 
Wij moeten zuinig zijn op ons culturele erfgoed, beeldbepalende 
gebouwen en  gemeentelijke monumenten.
Wij willen evenementen stimuleren en daarom legeskosten verlagen 
voor niet commerciële evenementen.
Wij zien graag voldoende ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. 
Het stimuleren van sport en spel voor jong en oud kan preventief 
werken om eenzaamheid te voorkomen en helpt om gezonde 
gewoontes te ontwikkelen.
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Wij ondersteunen campagnes voor een gezond leven, voor alle 
leeftijden.
Het Pluimveemuseum, het Nairacmuseum, de bibliotheek en het 
Schaffelaartheater verdienen onze steun binnen de financiële kaders. 
Waar mogelijk ook particuliere initiatieven promoten zoals het 
Borduurmuseum en Het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum.
Een goede en duurzame plek voor het Biologisch Centrum.
Wij zien het belang van verbindende initiatieven, zoals het Theater 
op ’t Zand. Deze zorgen voor cohesie en cultuur binnen de gemeente.
Wij vinden het belangrijk dat er kunst is te zien in de openbare ruimte en 
we ontwikkelen graag een poëzieroute door de gemeente.
Wij vinden het belangrijk dat we beschikken over een moderne, bij deze 
tijd passende, bibliotheek met nevenvestigingen.
Bij ontwikkelen van nieuwe wijken dienen we te zorgen voor sport- en 
spelmogelijkheden.
Mensen met een beperking verdienen aandacht als het gaat om de 
toegankelijkheid van sport- en spelvoorzieningen en bij culturele 
instellingen.
Dagrecreatie versterken zowel voor toeristen als voor eigen inwoners, 
bijvoorbeeld op Zeumeren. 
Een representatieve ruimte voor het Denksportcentrum.
Een visie ontwikkelen op de sportieve en culturele toekomst van de 
gemeente met 70.000 inwoners in plaats van ad hoc oplossingen.
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Woon & leefomgeving

Wij willen graag het landelijk karakter van de gemeente behouden.
Groen in de wijken en dorpen is essentieel. Bewoners vinden dit 
belangrijk. Zij moeten tijdig worden geïnformeerd en gehoord over 
(onderhouds- en wijzigings)plannen zodat er daadwerkelijke inspraak 
kan zijn. 
Wij zijn voorstander van een divers aanbod van betaalbare 
(levensloopbestendige) woningen voor jong en oud (ook voor hen die 
net boven de sociale huurgrens zitten).
Alternatieve woningen zoals tiny houses (kleine duurzame woningen) 
verdienen een plek.
Vrijkomende agrarische bebouwing moet geschikt gemaakt kunnen 
worden voor familiewoningen waar mensen met een beperking of 
dementerenden in een huiselijke sfeer en toch onder begeleiding, 
kunnen wonen.
Beschermd- en semi beschermde woonvormen moeten worden 
gestimuleerd want iedereen verdient een plek in Barneveld.
Vrachtverkeer in woonkernen dient te worden ontmoedigd.
Wonen en industriële activiteiten dienen zoveel mogelijk gescheiden te 
zijn. Daar waar fabrieken zich bevinden binnen de dorpskernen willen we 
actief kijken naar alternatieven.
In het buitengebied willen wij industriële activiteiten ontmoedigen.
Cultuur en het verenigingsleven zijn belangrijke verbindende factoren in 
een samenleving. In elke kern zien wij graag een mogelijkheid om samen 
te komen en in de grotere wijken zien wij dat zelfs graag op wijkniveau. 
Wij pleiten daarom voor behoud van de dorpshuizen en in de wijken 
voor het instellen van buurtkamers om de sociale samenhang in de 
wijken te vergroten. 
Kunst in de openbare ruimte om de identiteit van een dorp te 
verstevigen, niet alleen voor toeristen, juist ook voor de bewoners. 
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Duurzaamheid

Geen verdere industrialisering langs natuurgebieden zoals langs de 
Harskamperweg.
De zoektocht naar alternatieve energiebronnen vraagt om een creatieve 
en meedenkende houding: windenergie is een belangrijke energiebron. 
Daarom zijn wij voorstanders van windmolens, echter wel op een 
passende plaats in de gemeente. De locatievoorkeur gaat uit naar een 
industriële omgeving.  
Zonne-energie moet een prominentere plek krijgen in het milieubeleid. 
Er zijn nog vele daken beschikbaar voor zonnecollectoren zodat 
kostbare (landbouw)grond behouden blijft. 
combineren van het plaatsen van zonnepanelen met asbestsanering, dat 
is twee vliegen in een klap.
In het buitengebied vond de afgelopen jaren een transformatie plaats 
van traditionele agrarische familiebedrijven die zijn overgegaan naar 
intensieve bedrijven. In de toekomst vinden functiewijzigingen plaats 
van agrarische bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners van 
deze buitengebieden een duidelijke stem krijgen in deze ontwikkelingen.
De circulaire economie dichter bij de burger brengen.
Gebiedsgericht werken is essentieel om duurzaamheid volop kansen te 
geven.
Georganiseerde burgers, boeren en ondernemers kunnen rechtstreeks 
inbreng hebben en zijn betrokken bij de klimaatdoelen van de gemeente 
Barneveld. Met elkaar versterken we de economie in onze regio.
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Onderwijs

Wij willen in Barneveld een breed onderwijsaanbod.
Wij steunen initiatieven die een bijdrage leveren aan het tegengaan van 
tekorten aan technisch opgeleide jonge mensen.
Wij zien graag een ‘ technische bibliotheek’  met apparatuur waar jong 
en oud kan experimenteren en uitvindingen kan doen, zoals op 3D 
printers. 
Keuzevrijheid is een belangrijk goed, ook als het gaat om onderwijs, 
daarom moedigen wij initiatieven aan om openbaar onderwijs, zowel 
basis als voortgezet, te realiseren in Barneveld.
Scholen hebben ook een functie als ontmoetingsplek voor de buurt. 
Initiatieven die de school een bredere functie geven hebben onze steun.
Maatschappelijke stages brengen leerlingen in contact met organisaties 
en initiatieven die ertoe doen. Wij stimuleren (nieuwe) initiatieven op dit 
gebied.
Barneveld bestaat uit een uitgestrekt gebied met negen dorpskernen. 
Scholen moeten bereikbaar zijn, daarom hebben wij extra aandacht voor 
kleine scholen .
Naar school gaan is deelnemen aan het verkeer. Dat vraagt om veilige 
fietsroutes naar scholen. Wij ontmoedigen het om het kind met de auto 
naar school te brengen.
Drop-outs vormen een probleem voor de toekomst. De aanpak van 
voortijdige schoolverlaters dient vooral lokaal georganiseerd te worden.
Scholen en bibliotheek dienen een duidelijke rol te krijgen in de strijd 
tegen laaggeletterdheid.
Leerkrachten en scholen moeten toegerust worden om te kunnen 
werken met leerlingen met een migratie achtergrond.
Het PEC (Poultry Expertise Centre) heeft een voortrekkersfunctie, 
in de regio, nationaal en internationaal. Wij zijn voor een verdere 
uitbouw en versterking van het PEC. 
Looproute vanaf station naar PEC/Groenhorst College aantrekkelijk 
maken voor bezoekers.
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Veiligheid

Waar nodig zijn wij voorstander van het uitbreiden van het 
cameratoezicht.
Politie en Boa’s moeten meer zichtbaar op straat aanwezig zijn, ook in 
de avond en indien nodig in de nachturen.
Er dient beleid te komen voor een gedegen aanpak van verwarde 
personen.
Goede verlichting in openbare ruimtes is een must.
Veilige fietsoversteekplaatsen.
Aandacht voor fietsroutes bij scholen.
Eenduidig fietsbeleid bij rotondes.
Aandacht voor parkeervoorzieningen voor mensen die slecht ter been 
zijn.
Wij zijn voorstander van een ruimere openstelling van het politiebureau.
WhatsApp groepen zijn een belangrijke schakel als het gaat om de 
veiligheid in onze gemeenschap. De gemeente dient actief partner te 
zijn van deze initiatieven.
Wij zijn voor een gemeentegrens-overschrijdende aanpak bij overlast 
en criminaliteit die van buiten de gemeente komt.
De gemeente dient helder te zijn in haar communicatie wanneer 
raadsleden of ambtenaren slachtoffer worden van bedreigende of 
intimiderende bejegening. 
Wij zijn voorstander van een stevige aanpak van de drugscriminaliteit.
Wij willen bewustwording stimuleren bij inwoners over ‘ondermijning’.
De horeca terrassen mogen open blijven tot half twee, de uiterste 
instaptijd. 
Beter toezicht bij bouwen om stalbranden te voorkomen, dat hoort bij 
normaal dierenwelzijn.
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Bestuur 

Inwoners moeten in een zeer vroeg stadium bij nieuwe plannen van de 
gemeente worden betrokken. 
Het werk van de gemeente (B&W, Raad etc.) verdient meer uitleg op de 
gemeentepagina. 
Teleurstelling en verwarring wordt voorkomen door gesprekken van 
gemeente met belanghebbenden vast te leggen en te archiveren.
De openingstijden van de diverse balies houden onvoldoende rekening 
met werkenden. Verruiming van deze tijden buiten kantooruren is 
gewenst.
Plaatselijk belang-groepen en wijkplatforms zijn belangrijke 
gesprekspartners voor ons. De gemeente dient deze groeperingen 
te faciliteren en te betrekken bij haar plannen.
De ambtenaar moet naar de burger toe: in elke kern eens in de maand 
een gemeentehuispost voor vragen, gesprekken en afhandelen paspoort, 
rijbewijs, VOG etc.
Wij verwachten creativiteit en flexibiliteit van het ambtelijke apparaat 
door zichzelf ‘in de schoenen van de burger’ te plaatsen en daarmee 
oog en oor hebben voor het belang van de burger. Daardoor een betere 
communicatie en wederzijds begrip. 
Door loting mensen uitnodigen mee te denken over politieke 
raadsvoorstellen, op een aantrekkelijke manier met een uitgebreide 
voorinformatie. 
Wij willen een innovatief beleid om de burger te betrekken bij plannen, 
door actief uit te nodigen en desnoods langs de deuren te gaan. 
Wij zijn een vóór partij: als we ergens tegen zijn, zijn we ook ergens voor. 
Wij zoeken actief naar alternatieve mogelijkheden.
Dienstverlening op niveau houden en waar nodig verbeteren, rekening 
houdend met digibeten.
Gebiedsregisseurs instellen voor het begeleiden van plannen voor 
dorpskernen of delen van dorpen of voor projecten in het buitengebied, 
zoals Garderen dorspscentrum, Harskamperweg, Stroe dorpscentrum. 
Zo’n gebiedsregisseur kan de integrale aanpak bewaken en versterken. 
Inhaalslag voor infrastructuur en voorbereiden op de toekomst met 
70.000 inwoners 
Ontwikkelen van Barneveldse ‘producten’ met Barneveldse ondernemers 
om ons binnen Foodvalley en daarmee nationaal en internationaal te 
profileren, zoals bijvoorbeeld een Barneveldse schuur die een inkijk geeft 
wat er binnen gebeurt, met Barneveldse architecten. 
De circulaire economie dichter bij de burger brengen.
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Financieel

De gemeentelijke organisatie dient zuiniger om te gaan met haar 
middelen. Het inhuren van externe partijen is kostbaar en kennis gaat 
vaak verloren. 
Wij zijn geen voorstander van automatische verhogingen van 
belastingen .
De vervuiler betaalt, daarom zijn wij voor het invoeren van 
gedifferentieerde tarieven voor afval.
Investeringsruimte moet alle kernen toekomen.
Beleid ontwikkelen om initiatieven uit de samenleving financieel 
te ondersteunen. en ruimte te geven voor experimenten met 
burgerparticipatie.
Zeer voorzichtig en terughoudend zijn met grondaankopen.
Gronden strategisch uitgeven op basis van een visie.

Economie

Lokale bedrijven moeten een plaats krijgen nabij dorpskernen zoals bij 
Stroe en Voorthuizen.
Bestaande bedrijventerreinen op orde maken en houden.
Toerisme is enorm belangrijk voor de lokale economie: in stand houden 
en verder ondersteunen van Go Barneveld.
Kleinschalige economische ontwikkelingen bij klompenpaden stimuleren 
zodat de investering kan worden terug verdiend.
Ondersteunend beleid ten aanzien van de recreatiesector.
Handhavend beleid ten aanzien van bewoning recreatiehuisjes.
Op regelmatige basis overleg tussen raadsleden en ondernemers, 
georganiseerd en informeel. 
Een railterminal zorgt voor een economische impuls en is een belangrijke 
factor in duurzaam ondernemen, wij zijn daar voorstander van.
Barneveld Tomorrow, het initiatief om studenten met al hun kennis 
terug te halen naar Barneveld, zo snel mogelijk realiseren.
Een enthousiaste en ondersteunende begeleiding van startende 
ondernemers vanuit de gemeente.
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Ondernemers met initiatieven aanmoedigen, helpen, doorverwijzen en 
verbindingen zoeken.
De kennis van eigen ondernemers betrekken bij het oplossen van 
vraagstukken, bijvoorbeeld bij de zorg, bij het vervoer en bij de 
werkgelegenheid en arbeidsmarkt tekorten.
Een ‘bibliotheek’ met industriële apparatuur zoals 3d printers waar jong 
en oud zich kunnen ontwikkelen.
Proef gratis parkeren op de koopavond voortzetten.
Elektrische laadpalen bij dorpshuizen, snellaadpalen bij supermarkten.
Toeristenbelasting dient te worden besteed aan verbetering 
recreatiesector, daar profiteert elke inwoner van mee.
Beter aanbestedingsbeleid met een voorkeur voor lokale en/of regionale 
bedrijven binnen Food Valley.
Betere communicatie over de ontwikkelingen binnen en de voordelen 
van Food Valley.
Goede bereikbaarheid, zowel van buiten als binnen onze 
gemeentegrenzen.
Een eigen lokaal netwerk van openbaar vervoer met busjes op afroep, 
de BurgerBus.
Een ‘droomvisie’  ontwikkelen op detailhandel om de dorpscentra 
interessant te houden, in samenwerking met ondernemers en 
vastgoedeigenaren.
Goede, publieke invulling van het pand naast de bibliotheek, 
het oorspronkelijke Nairacmuseum, bijvoorbeeld voor het 
Denksportcentrum.
Perifere detailhandel kansen geven door blurring toe te staan en 
initiatieven van ondernemers met enthousiasme te verwelkomen. 
Betere integratie van Ruimtelijke Ordening en economie.
Tweede supermarkt in Kootwijkerbroek stimuleren.
Zondagsrust behouden.
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de vijf kenmerken van
 Burger Initiatief

Motivatie en bezieling

Oog en oor voor elke inwoner

Transparantie in woord en daad

Boeien en binden van de burger

Creatief en constructief

Burger Initiatief, gewoon voor elke burger
Vanuit deze vijf kenmerken gaan wij de verkiezingen in. 

Veel is goed in onze gemeente, maar wij zetten  
de puntjes op de i, waarbij het altijd zal gaan om  

onze inwoners, nooit om het prestige.


