
Via de gemeente hebben we de volgende oproep gekregen: De gemeente Barneveld 
heeft een prachtige omgeving, waarin de Gelderse Vallei en de Veluwe het 
fantastische decor van onze dorpen vormen. Fiets- en wandelroutes bieden onze 
inwoners de mogelijkheid om te genieten van natuur, rust en ruimte, en ook toeristen 
weten ons goed te vinden. In het buitengebied is ook het grootste gedeelte van onze 
agrarische sector te vinden. Het is niet voor niets dat wij zelfs onze naam lenen aan 
een kippenras, De Barnevelder. Wij zien het buitengebied van Barneveld als een 
unieke eigenschap van onze gemeente; de landelijkheid is in de hele gemeente sterk 
voelbaar en daar zijn wij trots op. 
 
De ontwikkelingen, ook in het buitengebied, staan niet stil, integendeel zelfs. Denk 
maar aan de discussie over fijnstof en stikstof, de toenemende verstedelijking en de 
roep om een duurzamere landbouwsector (op economisch én ecologisch vlak). De 
ontwikkeling van het buitengebied richting 2040 is een van de onderwerpen voor de 
in omgevingsvisie. 
 
De Omgevingsvisie is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet en 
geeft richting hoe de leefomgeving van de gemeente zich kan ontwikkelen in de 
toekomst. Het gaat bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, 
natuur en water. Maar ook gezondheid, economie, energie en klimaatadaptatie 
krijgen een plek in de Omgevingsvisie. Participatie is een belangrijk onderdeel in het 
opstellen van de Omgevingsvisie. Naast het organiseren van twee participatierondes 
waar alle inwoners bij aan kunnen haken (waarvan de eerste net achter de rug is), 
organiseren we ook bijeenkomsten waarin we een onderdeel van de omgevingsvisie 
verder uitdiepen. Voor deze bijeenkomsten nodigen we inwoners, ondernemers en/of 
experts gericht uit. 
 
Op 20 december van 19.30 – 21.30 organiseren we een bijeenkomst waarin we de 
opgave voor 2040 in het buitengebied gaan schetsen. Hiervoor nodigen wij u graag 
uit. Kunt u in reactie op deze mail aangeven of u bij deze sessie aanwezig kan zijn? 
 
Zo ja, we sturen u te zijner tijd een mail met praktische informatie. Daarnaast zullen 
wij u ook begin december bellen om nog het een en ander toe te lichten en om aan u 
de volgende vraag te stellen: ‘wat wilt u op tafel hebben liggen’. Wilt u daarom in 
reactie op deze mail uw telefoonnummer doorgeven? Heeft u voor die tijd nog 
vragen, dan kunt u deze altijd stellen door te mailen of te bellen naar Paula Valkier 
(projectleider omgevingsvisie). Haar mailadres is p.valkier@barneveld.nl, of bel naar 
06 24884899. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Chantal Borgers 
Gemeente Barneveld 
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