
Barneveld 1,4 miljoen in de plus
Voordelen waren er vooral binnen 
de sociale taken op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning. 
Door grondverkoop en gestarte pro-
jecten is het � nancieel risico van de 
gemeente daarnaast gedaald. 
Enkele kerncijfers uit het jaarver-
slag: een voordeel van 4,4 miljoen 
euro uit de wet maatschappelijke 
ondersteuning en incidentele voor-
delen van in totaal zeven ton uit on-
der meer extra rente op startersle-
ningen (+350.000 euro), uitgevoerde 
werkzaamheden voor de gemeen-
ten Woudenberg en Scherpen-
zeel (+220.000 euro) en een ener-
giebesparing op straatverlichting 
(+65.000 euro). 

Barneveldse schoolvoetballers weer de ´wei´ in

BARNEVELD Op 
de velden van 
VV Barneveld is 
woensdag-
avond het 
plaatselijke 
schoolvoetbal-
toernooi weer 
van start 
gegaan. Op de 
foto een 
fragment uit de 
wedstrijd 
tussen De 
Willem van 
Oranjeschool en 
De Branding, 
waarbij eerstge-
noemde met 
5-1 won. 
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De gemeente Barneveld heeft 
broddelwerk afgeleverd bij het 
onderhoud van wegen, stelt Pro´98. p 3

WEER TUIMELAAR

Droog, af en toe 
zon.

...buitenkans...

Snelweg één dag 
stadspark:

Olga Commandeur zet 
Voorthuizen in beweging
De bewoners van Nieuw Avondrust beleef-
den een sportieve ochtend. Olga 
Commandeur, bekend van het televisiepro-
gramma ‘Nederland in beweging’, opende 
daar een beweegtuin met speciale fi tnessap-
paraten. ,,Beweging is ontzettend belangrijk, 
ook voor ouderen. Het helpt de botten, 
spieren en het hart. Ik hoop dat iedereen 
volop van de apparaten gebruik gaat ma-
ken.́ ´ 
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Tegenvallers zijn er echter ook. Zo 
kostte de jeugdzorg afgelopen jaar 
1,1 miljoen meer dan verwacht en 
wordt op de balans grondexploi-
taties met 73.000 euro ingeleverd. 
Er is sprake van een verlies van 
ruim drie ton, maar daar staat een 
voordeel van 230.000 euro uit een 
nieuwbouwproject in Stroe tegen-
over. Grootste veranderingen op 
grondexploitaties zijn aan de min-
kant Columbiz Park (-900.000 euro) 
en Briellaerd Noord (-200.000 euro), 
tegenover aan de positieve kant de 
Midden Nederland Hallen (+100.000 
euro) en Veller II (+700.000 euro).

p 7

Minder risico’s, 
maar vlag kan 
nog niet uit
Wouter van Dijk

BARNEVELD Met 1,4 miljoen euro in 
de plus, heeft Barneveld het afgelo-
pen jaar een positieve draai kunnen 
maken, na de forse tegenvaller van 
2,3 miljoen euro in 2014. Maar de 
vlag kan nog niet uit. Dat blijkt uit 
het jaarverslag van de gemeente 
over het afgelopen jaar, dat � nanci-
eel wethouder Gerard van den Hen-
gel vanmorgen presenteerde. 
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Verkeers- 
knooppunt 
wordt één dag 
stadspark
ROTTERDAM (ANP) Het 
verkeersknooppunt 
Kleinpolderplein wordt 
binnenkort voor één dag 
een stadspark. Op 
zaterdag 16 april gaat de 
fl y-over van Rotterdam 
naar de rijksweg A13 
dicht en kan het publiek 
fl aneren over de snelweg .

Utrecht sluit 
illegaal 
bankierende 
pizzeria
UTRECHT (ANP) De 
gemeente Utrecht heeft 
Pizzeria La Lunetta in de 
buurt Lunetten woensdag 
per direct gesloten. Er 
werd illegaal gebankierd 
in de horecagelegenheid 
door mensen die niet bij 
een ‘gewone’ bank 
terechtkunnen. Volgens 
de politie gingen er alleen 
al de afgelopen twee 
maanden miljoenen om 
in de handeltjes van de 
eigenaar van het bedrijf.
Ook zijn er twee verbo-
den wapens aangetrof-
fen.  
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12,5 jarig 
jubileum

Elke zondag
open van

12.00 - 17.00 uur12.00 - 17.00 uur

Help,
ik ga scheiden!

Scan de QR code voor meer informatie!

Zie verder in deze krant
Zie verder in deze krant

Help,
ik ga scheiden!

Scan de QR-code voor meer informatie!

Computerproblemen? 
Snel verholpen!

Patrick Hendriks
06 4425 8287 - www.freshpc.nl

Regio Barneveld

��OPENING 
UITGESTELD!

In verband met een 

voortdurend toenemende 

vraag naar onze 

maatwerkkasten, zijn wij 

helaas genoodzaakt om  

de geplande opening op  

1 april uit te stellen naar 

een nader te bepalen 

       datum.
dit is 

geen grap!

Volgende week bij u in de brieVenbus en  
ook online te lezen op barneVeldsekrant.nl

Een uitgave van de vier onderstaande 
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