
Dief neemt spullen 
mee met kruiwagen 
en ópoefietś

TERSCHUUR Bij een inbraak in een 
schuur aan de Molweg in 
Terschuur is tuin- en accugereed-
schap gestolen. Dat meldt 
wijkagent Nico van Maanen. De 
inbraak vond plaats in de nacht 
van donderdag op vrijdag. ,,Voor 
het transport van de spullen 
werd gebruik gemaakt van een 
tweewielige kruiwagen en een 
witte opoefiets met fietstassen. 
De politie is op zoek naar 
getuigen. Tips via 0900-8844.
 

Ongeval met caravan 
in Barneveld

BARNEVELD Bij een ongeval op de 
Scherpenzeelseweg in Barneveld, 
waarbij ook een caravan was 
betrokken, is maandag rond 
17.00 uur flinke schade ontstaan. 
Inzittenden van de betrokken 
voertuigen zijn door de gealar-
meerde ambulancemedewerkers 
onderzocht, maar uiteindelijk 
hoefde niemand voor verdere 
controle mee naar het zieken-
huis.
Door het ongeval ontstond er in 
de drukke avondspits wel een 
flinke file. De oorzaak van het 
ongeval is nog niet bekend.
 

BRIEVEN
Kaalslag

Waar is de gemeente Barneveld 
in vredesnaam mee bezig? Weer 
is er een plan voor het kappen 
van decennia oude eiken in 
Voorthuizen en wel 110 stuks! 
Een nieuwbouwwijk moet er 
komen. Niet erg, want meerdere 
bomen zijn ineens al een tijde 
lang ziek. Hoe vaak hebben we 
dit al niet gehoord? Niet een plan 
gezocht waarin deze prachtige 
nuttige bomen ingepland 
kunnen worden. Nee, neer met 
die handel. Kaalslag dus. En wij 
maar ons afval scheiden 
vanwege het milieu, terwijl de 
gemeente op deze manier 
omgaat met het milieu. Ook veel 
van de bomen in het Oosterbos 
zullen wel een ziekte hebben, 
want wat moet daar uiteindelijk 
de uitslag van worden? En hoe 
gaan we het probleem oplossen 
van het fietspad aan de Stations-
weg langs het Schaffelaarsebos? 
Bomen zijn er onder meer voor 
de verbetering van de luchtkwa-
liteit; zij moeten de luchtveront-
reiniging opvangen van fijnstof 
en CO2. 
Herplant is een doekje voor het 
bloeden. Een boom moet lang 
staan om daadwerkelijk te 
compenseren en juist deze 
“mooie reuzen” leggen in 
gemeente Barneveld allemaal 
het loodje. Veel wijsheid en 
sterkte voor de gemeente. 
 
Familie Weggeman
Barneveld
 

Marcel & Lydia 
Zimmer geven 
koorconcert met 
Yesss-koren

BARNEVELD Een koorconcert van 
Marcel & Lydia Zimmer met 
Yesss-koren, vindt plaats op 
zaterdag 30 juni. De locatie is 
kerkelijk centrum Rehoboth aan 
de Gasthuisstraat in Barneveld. 
Kaarten kosten 3 euro en zijn te 
bestellen via www.zingeninde-
kerk.nl. De aanvang is om 19.00 
uur

Rabobank deelt € 200.000 uit aan 209 verenigingen en stichtingen

BARNEVELD Rabobank Gelderse Vallei heeft maandagavond in het Schaffe-
laartheater 200.000 euro overhandigd aan in totaal 209 verenigingen en 
stichtingen. 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde de bank de zogeheten 
Clubkas Campagne. De leden van de bank mochten de afgelopen weken 
bepalen welke verenigingen en stichtingen uit de regio gesteund moesten 
worden. Bijna 3.500 leden brachten in totaal 17.360 stemmen uit.
De cheques werden uitgereikt tijdens een speciale avond in het Schaffe-

laartheater. Ook maakte Jos Eringfeld, directeur Bedrijven, samen met 
presentatrice Henny Blokhuis, de top drie bekend van de Clubkas Campagne. 
Als eerste eindigde Bloemencorso Floralia uit Voorthuizen met € 3.686,64, als 
tweede Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Lunteren met € 3.248,85 en als 
derde Stichting Perron 16 uit Voorthuizen met € 3.087,56 (foto).

Directeur Jos Eringfeld: ,,Prachtig om op deze manier een bijdrage te leveren. 
Ik heb enorm veel waardering voor de betrokkenheid en inzet van de 
vrijwilligers van deze verenigingen en stichtingen.’’
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SGP wil 
dwangsom voor 
drugshandelaars
BARNEVELD De gemeente Barneveld 
moet hangjongeren die drugs ge-
bruiken of verhandelen dwangsom-
men opleggen. Dat stelt de Barne-
veldse fractie van de SGP, die vindt 
dat er strenger tegen drugsoverlast 
moet worden opgetreden.
 
Wouter van Dijk

Dat stelt raadslid Arend Flier, mede 
naar aanleiding van verhalen over 
drugsgebruik rondom de Ds. J. Fr-
aanjeschool in Barneveld, waar 
ruim twee weken geleden brand 
werd gesticht. ,,We horen al eni-
ge tijd klachten uit de buurt over 
groepen jongeren die er heel wat 
anders zitten te roken dan alleen 
maar sjekkies. Maar we zagen het 
signaal eind vorige week ook weer 
terug in de Barneveldse Veilig-
heidsmonitor.́ ´ Dat rapport noemt 
specifiek overlast door jongeren 
die zich bezighouden met drugsge-
bruik- of handel in de Barneveldse 
wijken Zuid II, De Lors en Olden-
barneveld. Barnevelders voelen 
zich daardoor ook het onveiligst in 
de buurt van rondhangende jonge-
ren, zo blijkt uit de monitor. 

GEWAARSCHUWD Flier: ,,We gaan 
ervan uit dat dit probleem nadruk-
kelijk aanwezig is in Barneveld en 
daar moeten we zo snel mogelijk 
vanaf.́ ´ Volgens de SGP zou dat kun-
nen door jongeren die gesnapt wor-
den tijdens het gebruiken van drugs 
of het verkopen ervan, een dwang-
som op te leggen. ,,We zullen eerst 
moeten uitzoeken hoe dat precies 
werkt en hoe hoog zo´n dwangsom 
zou moeten zijn, maar ik denk dat 
zo´n maatregel wel een behoorlij-
ke waarschuwing voor de jongeren 
betekent. Ze hoeven op het moment 

dat ze de dwangsom krijgen nog niet 
te betalen, maar wel bij de volgen-
de keer dat ze gesnapt worden. Op 
die manier zijn ze gewaarschuwd.́ ´ 
Voordeel van dit systeem is volgens 
Flier dat de aanpak dan niet alleen 
op de schouders van de politie komt. 
,,Ook gemeentelijke boa´s kunnen 
dwangsommen opleggen.́ ´
 
BUURGEMEENTEN Volgens de fractie 
hoeft hiervoor het wiel niet opnieuw 
te worden uitgevonden. ,,In buurge-
meente Putten bestaat dit systeem 
al en ook in buurgemeente Nijkerk 

wordt momenteel gewerkt aan be-
leid, ter voorbereiding hiervan. Wil-
len we voorkomen dat drugsoverlast 
uit deze gemeenten naar Barneveld 
verplaatst, dan moeten wij niet ach-
terblijven.́ ´ Daar komt bij dat het 
middel van dwangsommen de af-
gelopen periode ,,met succes´´ ook 
is ingezet bij individuen die rond-
reden met inbrekerswerktuig. ,,Het 
principe is hetzelfde.́ ´
Flier vraagt daarom samen met 
collegaraadslid Leendert de Kne-
gt aan het college van burgemees-
ter en wethouders om serieus naar 
dit middel te kijken om strenger 
op te treden. De SGP wil weten of 
het college vindt dat verplaatsing 
van drugsgerelateerde vanuit om-
liggende gemeenten moet worden 
voorkomen en of het opleggen van 
een dwangsom al direct bij een eer-
ste constatering een optie is. ,,Welke 
maatregelen moeten er dan worden 
genomen om dit te kunnen doen?´ ,́ 
vraagt de fractie verder.
De SGP is niet de eerste partij die 
vraagt om strenger anti-drugsbe-
leid. Zo kwam Lokaal Belang in 
haar verkiezingsprogramma met 
het plan om een gemeentelijk meld-
punt in te stellen, waar inwoners 
anoniem meldingen kunnen doen 
over drugsverkopers of locaties 
waar gedeald wordt. Voor handha-
ving stelde LB een speciale ´drugs-
boa´ voor.

 p De brand in de Fraanjeschool (ruim twee weken geleden) houdt volgens de SGP 
mogelijk verband met drugsgebruik door hangjongeren rondom deze school.

´Harde aanpak drugsoverlast´
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