
BARNEVELD - Er komt voor-
alsnog geen middelbare school 
voor openbaar onderwijs in Bar-
neveld. Op basis van de bereke-
ningen van het ministerie van 
Onderwijs zouden er zo’n 130 
leerlingen te weinig zijn om een 
zelfstandige school op te richten.

Door Wouter van Dijk

Dat heeft de gemeente Barne-
veld, samen met de initiatiefgroep 
Openbaar Voortgezet Onderwijs 
(OVO) en belangenorganisatie 
voor openbaar onderwijs VOS/
ABB, vanmorgen bekend ge-
maakt. ,,Kort door de bocht komt 
het erop neer dat het ministerie de 
regels voor het tellen van poten- 
tiële leerlingen voor deze school zo 
hanteert dat het benodigde aantal 
van 488 leerlingen niet gehaald 
wordt”, zegt gemeentewoordvoer-
der Bertil Rebel. 

Dat aantal is gebaseerd op twee-
derde deel van de normale stich-
tingsnorm. Barneveld mag met 
eenderde deel minder leerlingen 
een school stichten, omdat volgens 
de provincie Gelderland sprake is 
van een ‘witte vlek’, een te groot 
gebied zonder openbaar voortge-
zet onderwijs. 

Maar volgens de metingen van 
het ministerie zijn het er nu zo’n 
350. De huidige wet- en regelge-
ving biedt daardoor onvoldoende 
ruimte voor de vestiging van een 
school voor openbaar voortgezet 
onderwijs.

Het verschil in de cijfers zit ‘m nu 
met name in het gebied dat in de 
meting meegenomen mag worden. 
Beleidsmedewerker Lizzy Wijnen 
van VOS/ABB: ,,Daardoor valt 
Lunteren af, omdat dat gebied 
overlapt met het gebied rondom 
het openbaar voortgezet onderwijs 
in Ede.” Een ander verschil wordt 
veroorzaakt door de verschillende 
meetmethodes. Een onderzoek 
uit 2009 toonde op basis van een  
directe meting (enquêtes onder 
ouders) een leerlingenpotentieel 
van zo’n 600 leerlingen. ,,Maar 
het ministerie hanteert nu een in-
directe meting, waarbij uitgangs-
punt is hoeveel leerlingen nu op 
openbare basisscholen zitten.”

Rebel: ,,Het verschil in aantal 
leerlingen is daardoor té groot 
voor ons om door te pakken met 
voortgezet onderwijs.” 

,,Heel teleurstellend”, reageert 
Marianne Kuiper namens het 
OVO, dat zich sinds april 2009 in-
zet voor de komst van de school. 
,,Maar we geven de strijd niet op. 
De winst is nu in ieder geval dat 
zowel het college en de raad van 
Barneveld als de provincie Gel-
derland hebben uitgesproken dat 
er wel degelijk behoefte is aan 
deze school. Wat nu moet gebeu-
ren, is dat het ministerie de regel-
geving aanpast, daar gaan we ons 
hard voor maken.” 

Wijnen: ,,Deze discussie zal ko-

mende tijd in de landelijke poli-
tiek actueel worden. Want waar 
het om gaat is dat het beleid 
van het ministerie is gebaseerd 
op oude regelgeving, terwijl de  
directe meting de werkelijkheid 
laat zien, en dat is een groter leer-
lingenpotentieel.”

Komende periode gaan alle par-
tijen gezamenlijk bekijken of er  
mogelijkheden zijn op landelijk 
niveau politiek draagvlak te creë-
ren om de wet- en regelgeving aan 
te passen, zodat de school toch in 
beeld komt. ,,Dat kan van lange 
adem zijn”, besluit Kuiper. ,,Maar 
voor ons is het van belang dat de 
school er in de toekomst komt, zo-
dat ouders iets te kiezen hebben.”

Onvoldoende 
leerlingen voor 
nieuwe school

‘Openbaar onderwijs komt niet’

BARNEVELD - Christelijk ge-
mengd koor ‘Cantate Deo’ geeft za-
terdag 10 december een advents- 
en kerstconcert in de Bethelkerk. 
De organisatie is in handen van de 
reformatorische stichting Woord 
en Daad, die met de avond geld 
wil inzamelen voor projecten in 
het kader van het jaarthema ‘Ver-
bouw je toekomst!’.

‘Cantate Deo’ (‘Zingt voor God’), 
afkomstig uit Amersfoort, staat 
onder leiding van Peter Eilander. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Johan van der Graaf. Carla Mar-
tens neemt enkele solo’s voor haar 
rekening. Het koor, dat al ruim 
45 jaar bestaat, zingt psalmen, 
gezangen, geestelijke liederen en 
grote koorwerken. Op dit moment 
heeft Cantate Deo ruim 100 leden. 
Er is tijdens het concert ook ruim-
te voor samenzang.

Woord & Daad is een reformato-
rische stichting die hulp biedt in 
Derde Wereldlanden. Doorgaans 
in samenwerking met lokale part-
ners heeft Woord & Daad scholen, 
ziekenhuizen en andere noodza-
kelijke voorzieningen opgezet. 
Eén van de meest bekende vormen 
van hulp is de financiële adoptie 
van kinderen.

Met het jaarthema ‘Verbouw je 
toekomst!’ wil Woord & Daad in 
samenwerking met lokale part-
ners meer aandacht krijgen voor 
de landbouwsector in Derde We-
reldlanden. Concreet wil de stich-
ting kleine boerenbedrijven en 
grote leveranciers steunen, omdat 
op deze manier zowel de vraag als 
het aanbod van landbouwproduc-
ten wordt gestimuleerd. Projecten 
die onder dit thema vallen zijn on-
der meer een landbouwcentrum in 
Sierra Leone en dorpsontwikke-
ling in Oeganda. 

Het concert begint om 19.30 uur. 
De kerk, gelegen aan de Groen van 
Prinstererlaan in Barneveld, gaat 

Stichting Woord & 
Daad organiseert 
kerstconcert

BARNEVELD - Een topteam, een nieuwe uitstra-
ling van de winkel en een ruimer assortiment aan 
producten. Zo omschrijft de kersverse bedrijfs-
leider Arno van Gelder de nieuwe Coop aan het 
Lavendelplein in Barneveld. Vanochtend opende 
de supermarkt, de voormalige Super de Boer, op 
feestelijke wijze de deuren.

Daarmee is de interne verbouwing en de aan-
passing van de uitstraling van de winkel (in de 
kleuren grijs en oranje) een feit, zegt Van Gelder. 
,,We vieren de opening deze week op feestelijke 
wijze, met onder meer allerlei mooie aanbiedin-
gen, gratis taart voor de eerste honderd klanten, 
een ballonnenclown (woensdag), gratis poffertjes 
(vrijdag) en suikerspinnen (zaterdag).” 
Van Gelder, zelf afkomstig van de Coop aan het 
Jan Seppenplein in Barneveld, werkt in de nieu-
we winkel in Norschoten met het bestaande team. 
,,En dat is een topteam, ik kan niet anders zeg-
gen.” De vaste klanten van de oude Super de Boer 
zullen toch even moeten wennen. ,,De indeling 
van de winkel is compleet veranderd. Alleen de 

kassa’s staan ongeveer op dezelfde plek. Boven-
dien hebben we een ander, ruimer assortiment 
aan producten.”
Met de nieuwe winkel zijn er in Barneveld twee 
filialen van de Coop, nadat de voormalige Edah 
aan het Jan Seppenplein in 2006 overging naar 
deze formule. ,,Met die winkel zullen we intensief 
samenwerken op het gebied van lokale promotie”, 
zegt Van Gelder. ,,Advertenties plaatsen we geza-
menlijk en de aanbiedingen van de week sluiten 
daarmee op elkaar aan.” Samenwerking op per-
soneelsbeleid is niet aan de orde, zegt Van Gelder. 
Ook een eventuele uitbreiding van de winkel, met 
nu een oppervlakte van 590 vierkante meter, is op 
dit moment niet ter sprake.  
De oude Super de Boer in Norschoten werd ruim 
acht jaar geleid door het ondernemersechtpaar 
Hoek. Met de formulewisseling besloot het echt-
paar de winkel te verkopen om met een Jumbo-
vestiging in Veenendaal een nieuwe uitdaging aan 
te willen gaan.
Op de foto het team van de nieuwe Coop aan het 
Lavendelplein in Barneveld.

‘Nieuwe uitstraling en ruimer assortiment’
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Fietster gewond bij 
ongeval in Barneveld
BARNEVELD - Een 71-jarige Barneveld-
se is maandagmiddag rond 15.15 uur 
gewond geraakt bij een ongeval op 
de Drostendijk in haar woonplaats. 
De vrouw reed op haar fiets en werd 
op een kruising aangereden door een 
auto, bestuurd door een 24-jarige 
Barneveldse. De fietster kwam ten val 
en is voor controle naar ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede gebracht.  

Diefstal uit schuren 
Voorthuizen en Stroe
VOORTHUIZEN/STROE - Uit een 
schuur aan de Noordersingel in 
Voorthuizen zijn schoenen en dekens 
gestolen. Dat is volgens de eigenaar 
gebeurd tussen 29 oktober 11.00 uur 
en 9 november 19.00 uur. De daders 
forceerden een deur.
Uit een schuur aan de Heideweg in 
Stroe is tuingereedschap gestolen. 
Dat is volgens de eigenaar gebeurd 
tussen 17 september 00.00 uur en  
24 september 19.00 uur. Ook hier 
werd een deur opengebroken. Beide 
keren werd gisteren aangifte gedaan.

Herstel asfalt op 
Thorbeckelaan  
bij HVC en A30
BARNEVELD - In opdracht van de ge-
meente Barneveld wordt het asfalt 
op de Thorbeckelaan hersteld tussen 
de rotonde bij het Hulpverlenings-
centrum (HVC) en de op- en afritten 
van de snelweg A30. Dat gebeurt 
maandag 5 december van 9.00 tot 
15.00 uur. De gemeente heeft be-
wust gekozen voor deze tijd buiten 
de spitsuren. Het werk wordt in twee 
delen uitgevoerd. Om die reden hoeft 
de weg niet te worden afgesloten en 
is geen omleiding nodig, meldt de 
gemeente. Verkeersregelaars moeten 
zorgen voor een goede doorstroming.
Het asfalt is momenteel slecht. De af-
gelopen periode is zogenoemd koud 
asfalt gebruikt voor noodreparaties 
om de veiligheid te waarborgen. Nu 
volgt een definitieve reparatie. Eerst 
wordt 5 december het weggedeelte 
vanaf de A30 richting het HVC afge-
sloten. Als dit werk klaar is, volgt de 
andere kant.
Voor vragen of opmerkingen kan con-
tact worden opgenomen met Bas de 
Jong of Bernard Bennink van de afde-
ling beheer openbare ruimte van de 
gemeente, telefoon 14 0342 (netnum-
mer niet nodig) of via b.dejong@bar-
neveld.nl of b.bennink@barneveld.nl.

Herstel asfalt op twee 
rotondes in Barneveld
BARNEVELD - Het asfalt op twee  
rotondes in Barneveld wordt de ko-
mende dagen hersteld. Dat gebeurt 
in opdracht van de gemeente Barne-
veld. 
In de nacht van woensdag 30 novem-
ber op donderdag 1 december wordt 
de rotonde op de kruising Churchill-
straat en Bouwheerstraat onder han-
den genomen. De nacht erna - van 
donderdag 1 op vrijdag 2 december - 
volgt de rotonde op de kruising Wild-
zoom, Lunterseweg en Rooseveltlaan.
Het asfalt van beide rotondes is 
slecht, meldt de gemeente. ,,De af-
gelopen periode is zogenoemd koud 
asfalt gebruikt om noodreparaties uit 
te voeren, zodat de veiligheid werd 
gewaarborgd. Nu wordt het asfalt 
definitief vervangen.’’
De werkzaamheden vinden plaats 
van 22.00 tot 06.00 uur. De rotondes 
worden dan deels afgesloten, ver-
keersregelaars wijzen het verkeer de 
weg. Er zijn geen omleidingen nodig.
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Een archieffoto uit mei 2009 van een posteractie voor openbaar voortgezet onderwijs.
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