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´Haal het oude station terug´

houd van een park, het beheer van 
een dorpshuis of de zorg voor oude-
ren. Wij werken dit verder uit.”

Wij doen voorstellen voor de sa-
menleving, zoals extra stimule-
ring van lokale evenementen in het 
Schaffelaartheater, de stimulering 
van duurzame activiteiten in de 
nieuwe dorpshuizen in Voorthuizen 
en Garderen, de ruime opzet van 
de brede school in Zwartebroek en 
Terschuur en een verenigingsloket, 
waar verenigingen met vragen en 
initiatieven terecht kunnen.”

Waar staat Barneveld in 2022?
,,In 2022 biedt de gemeente meer 
ruimte aan buurtinitiatieven. Het 
‘Right to challenge’ is ingevoerd 
en dorpsverenigingen hebben een 
eigen budget. Als voorbeeld noem 
ik het initiatief om het oude stati-
on in Barneveld terug te halen. Wij 
wilen dat er een groter plan wordt 
gemaakt om het gebied rond het 
station van centrum tot Schaffelaar-
sebos aantrekkelijker te maken.
De gemeente is in 2022 veiliger. 
Er zijn bewaakte fietsenstallingen 
in het centrum van Barneveld en 
Voorthuizen, we faciliteren buurti-
nitiatieven zoals buurtwachten om 
kleine criminaliteit tegen te gaan en 
werken met bewakingscamera’s in 
wijken en op toegangswegen.

In 2022 hebben de Barneveldse dor-

pen goede sportfaciliteiten. Er komt 
een skeeler-ijsbaan in Voorthuizen. 
In de komende periode gaan we de 
tweede sportolympiade voor mid-
delbare scholieren organiseren. En 
we zetten een gemeentelijk sport-
fonds op, dat wordt ingezet voor 
bewegen en talentontwikkeling van 
jong en oud.
We bestrijden eenzaamheid onder 
jongeren en ouderen. We gaan hier-
voor bestaande maatschappelijke 
en sociale verbanden versterken. 
We gaan mantelzorgers nog verder 
ondersteunen. En omdat Barneveld 
groeit, moeten ziekenhuisfacilitei-
ten dichterbij Barneveld komen.
Als het gaat om windmolens zijn zo-
wel draagvlak als acceptatie belang-
rijk. Daarom kunnen wij ons vinden 
in het windmolenonderzoek dat 
binnenkort wordt gestart. In 2022 is 
de eerste aardgasloze nieuwbouw-

wijk opgeleverd, zijn er windmolens 
geplaatst en heeft elk dorp een con-
creet uitvoerbaar duurzaamheids-
plan.”

Stel: het CDA heeft straks de abso-
lute meerderheid. Welke drie zaken 
wil het CDA dan als eerste regelen?
,,Hier wil ik eigenlijk geen antwoord 
op geven. Als democraat moet ik er 
niet aan denken dat één partij de 
absolute macht heeft. Ook al is het 
een gekozen democratische partij. 
We willen besturen met partijen die 
een groot draagvlak hebben in de 
samenleving.”

Met welke andere partijen denkt het 
CDA dit programma het best te kun-
nen uitvoeren?
,,De kiezer is nu eerst aan het woord. 
Wij gaan voor een goede uitslag om 
onze ideale de komende jaren waar 
te maken. We leveren als enige 
partij een vrouwelijke wethouder 
en willen weer meebesturen. Het 
CDA kiest voor een samenwerking 
met partijen die er willen zijn voor 
de gehele samenleving in onze ge-
meente.”
,,Van de vorige coalitievorming heb-
ben wij geleerd. We willen een open 
en transparant proces, waarbij we 
in eerste instantie gaan werken met 
een informateur die bij alle moge-
lijkheden verkent voor een coalitie 
en die daarover vervolgens rappor-
teert aan de raad.”

CDA-programma: 
ruimte voor de 
samenleving
BARNEVELD Het CDA is de eerste 
Barneveldse partij die zijn pro-
gramma heeft gepresenteerd voor 
de verkiezingen van 21 maart 2018. 
De Barneveldse Krant neemt de ko-
mende weken alle verkiezingspro-
gramma’s door met vertegenwoor-
digers van de verschillende partijen. 
Voor het CDA is dat Leonard van 
den Pol uit Barneveld. 

Waarin onderscheidt het CDA zich 
van alle andere partijen?
,,Wij zijn een open christendemo-
cratische volkspartij die in verbin-
ding staat met de hele samenleving. 
Wij hebben daarom honderd men-
sen uitgenodigd ons te helpen bij het 
verkiezingsprogramma. De deelne-
mers, waaronder ook veel niet-CDA-
leden, dachten mee over de thema’s 
‘waarden en traditie’, ‘sterke samen-
leving’, ‘familie en gezin’, ‘zorg voor 
elkaar’ en ‘eerlijke economie’. Wij 
onderscheiden ons door deze vijf 
thema’s.

Eén van de punten die we hebben 
overgenomen, is het voorstel om 
diverse groepen in de samenleving 
met elkaar in gesprek te brengen 
om respect en begrip voor elkaar te 
krijgen. Dit kan door een cultuurpa-
nel of fonds, door het betrekken van 
de jongerenraad en door het Schaf-
felaarpodium te organiseren rond 
actuele thema’s.”

De titel van het CDA-programma is 
‘Ruimte aan de samenleving. Wat is 
het Barneveldse verhaal hierachter?
,,Barnevelders zijn ondernemend en 
zorgen voor elkaar. Daarom heeft 
raadslid Maarten Schipper namens 
de fractie ‘Right to challenge’ in de 
raad geïntroduceerd. Kern hiervan 
is dat de gemeente actief meedenkt 
bij initiatieven vanuit de samenle-
ving, zoals bijvoorbeeld het onder-

 p Boven: Jan Slot, Roel van den Broek, Gert Bouwman
 p Midden: Maarten Schipper, Tom van den Belt, Daan de Vries, Jan den Hartog
 p Voor: Tamara van den Broek-Westerneng, Gert van Ramshorst, Arjan Westerneng

LokAAL NiEuWS

ZEVENSpRoNg
Niet te rijmen
Terwijl de wereld in rep en roer 
was over de nieuwe status van 
Jeruzalem, waren wij vooral bezig 
met de toekomst van bedrijven-
terrein Harselaar. Volgens het 
laatste projectoverzicht van de 
gemeente Barneveld, afgelopen 
woensdag te lezen in het maga-
zine Uitgelicht, wordt de volgende 
fase van Harselaar gerealiseerd in 
het centrum van Harskamp (zie 
foto hierboven). ,,We hadden 
gehoopt dat deze stille annexatie 
niet zou opvallen, maar helaas’’’, 
reageerde een woordvoerder van 
de gemeente Barneveld onder-
koeld. In Harskamp gingen 
inwoners meteen de straat op om 
vlaggen te verbranden van de 
gemeente Barneveld. Het is een 
kwestie van tijd voordat ze dat 
voorbeeld in Voorthuizen zullen 
volgen, vermoed ik zo.
Een mooi onderwerp voor de 
nieuwe dorpsdichter, maar die laat 
helaas nog even op zich wachten...
Het was de bedoeling dat de 
nieuwe plaatselijke poëet 
donderdag gepresenteerd zou 
worden tijdens het afscheid van 
de vorige dorpsdichters (Gea van 
Drie en Ernie Kuijer), maar dat 
feest ging niet door.  De twee 
dorpsdichters hadden, aldus de 
jury, de (Kuijer)lat voor de te 
beoordelen kandidaten vrij hoog 
gelegd. In het juryrapport stond 
het als volgt vermeld:
Die gedichten van Gea van Drie?
pure poëzie!
En die kunstwerkjes van Kuijer?
Betere zijn Er nie

De afgelopen weken meldden drie 
kandidaat-opvolgers zich aan het 
front. Onder wie Marti Jansen, die 
zichzelf als volgt introduceerde.
Ik ga door het leven als Marti
door mijn aderen stroomt  
onversneden poëzie
Ik hoef nooit naar de juiste 
woorden op zoek
want mijn brein herbergt een 
compleet rijmwoordenboek
overal tover ik met mijn werk een 
glimlach op gezichten
het is me zelfs al eens gelukt om 
een gat in de begroting te dichten.
,,Drie aanmeldingen is te weinig’’, 
was het oordeel van de jury, die 
liet weten de aanstelling van de 
nieuwe dorpsdichter uit te stellen 
naar een latere datum. Dat was 
tegen het zere been van Marti 
Jansen. ,,Het aantal kandidaten 
maakt toch niet uit? Blijkbaar 
vinden ze mij niet goed genoeg. 
Vandaar dat ik me terugtrek uit de 
procedure.́ ´
Als er één schaap over de dam is, 
volgen er meestal Meer. In dit 
geval zelfs letterlijk. Ook Pieter 
van der Meer uit Kootwijkerbroek 
heeft inmiddels laten weten niet 
meer mee te dingen naar de titel 
van dorpsdichter. Ik ben benieuwd 
hoe dit afloopt. Deze soap levert 
straks in ieder geval voldoende 
materiaal op voor het eerste 
kunstwerkje van de nieuwe 
dorpsdichter.

Erik Roest

Kerstpost-actie Woord & Daad op herhaling in Garderen
gARDEREN De Kerstpost-actie van 
Woord & Daad is ook dit jaar in Gar-
deren en Speuld. 
,,Iedereen kan kaarten bij ons in-
leveren en wij zorgen ervoor dat ze 
op het juiste adres bezorgd worden’’, 
meldt de organisatie. 
Deelnemers betalen per kaart 0,73 
euro (PostNL-tarief) en hoeven geen 
postzegels te plakken. De opbrengst 
gaat naar een onderwijsproject voor 
straatkinderen in Nicaragua.  De 
kerstpost kan op verschillende in-
zamelpunten in Garderen en Speuld 
ingeleverd worden:
13-21 december bij supermarkt 
Coop aan de kassa, tijdens de ope-
ningstijden;

13-21 december bij supermarkt Spar 
aan de kassa, tijdens de openingstij-
den;
donderdag 14, maandag 18 en don-
derdag 21 december in gebouw Dr. 
Kruimelstaete, van 10.00 tot 11.00 
uur;
13-20 december in kerkelijk centrum 
De Rank in Garderen van 18.30 tot 
20.00 uur  (werkdagen); 
13-21 december bij Aart Jan Buijten-
huis in school De Speulderbrink in 
Speuld, na 15.00 uur.

Deelnemers maken kans op een 
luxe ‘high tea’ bij lunchroom ‘De 
Rozentuin’. Lever hiervoor de in-
gevulde coupon in samen met de 

kerstpost. De coupon zit bij de kerst-
postflyer en is verkrijgbaar bij de 

inleverpunten bij ‘De Rank’ en de 
supermarkten.
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