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Geacht College van Burgemeester & Wethouders, 

Naar aanleiding van diverse (media-)berichten deze zomer over vandalisme in 
het centrum van Barneveld stellen wij op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen.  
 
Vandalisme in centrum Barneveld 
In het artikel ‘Vandalisme in centrum Barneveld’ van 30 juli jl. gaat de 
Barneveldse Krant in op de meest recente vandalisme en inbraken in het 
centrum van Barneveld. In het artikel roept de Barneveldse Middenstands 
Vereniging (hierna afgekort: BMV) ondernemers op waakzaam te zijn.   
 
De afbeeldingen van de Barneveldse Krant hebben wij in de bijlage van deze 
brief toegevoegd net als de link naar het artikel. 
 
De VVD is duidelijk, hard aanpakken 
De VVD is duidelijk op dit punt, vandalisme en criminaliteit moeten we met 
elkaar hard aanpakken. Daarin is ons standpunt dat de schade die is 
veroorzaakt aan onze hardwerkende ondernemers zo veel als mogelijk aan de 
veroorzakers ten laste worden gebracht. Als gemeente staan wij naast, beter 
gezegd voor de ondernemers in de strijd tegen vandalisme en criminaliteit.   
 
 
Naar aanleiding daarvan de volgende vragen aan het college: 
 
1. Is het college bereid om op korte termijn samen met de BMV en Plaatselijk 

Belang Barneveld te bespreken hoe we samen met inwoners (in het 
centrum) en ondernemers kunnen zorgen voor het (verder) verstrekken van 
de buurtpreventie? 

2. Is het college bereid om in samenspraak met de BMV en de politie een 
onderzoek/inventarisatie te doen of we momenteel beschikken over de 
volgende zaken in het centrum van Barneveld: 
- Voldoende en hoogwaardig cameratoezicht; 
- Voldoende en passende straatverlichting; 



 

3. Is het college net als de VVD van mening dat als blijkt uit het onderzoek dat 
we de veiligheid in het centrum kunnen verbeteren met meer en/of betere 
inzet van cameratoezicht en straatverlichting we hier voor (incidentele) 
middelen beschikbaar moeten maken (op korte termijn)?   
 

Wij vernemen graag een reactie van het college op bovenstaande vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de VVD fractie,  
 
Jarne van Schaik  
Raadslid 
 
 
 
 
Bijlagen 
 
 
Afbeeldingen   Diverse vandalisme en inbraken in het centrum van 

Barneveld afgelopen (zomer)periode namelijk; 
1. Slagerij van Hunnik 
2. Van Gelre IJsmakers  
3. IKenIK 
4. Barneveldse Brillenwinkel 

 
Artikelen  

 
Barneveldse Krant. (2021, juli 1). Ramkraak bij Barneveldse Brillenwinkel. 

Opgehaald van Barneveldse Krankt: 
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/693165/ramkraak-
bij-barneveldse-brillenwinkel 

 
 
  



 

 
Afbeelding 1 
Gemaakt door: Harry van Hunnik 
Locatie: Slagerij van Hunnik 
 

 
Afbeelding 2 
Gemaakt door: Jan Joosten  
Locatie: Van Gelre IJsmakers 



 

 
Afbeelding 3 
Gemaakt door: Wouter van Dijk 
Locatie: IKenIK 
 

 
Afbeelding 4 
Gemaakt door: Jan Joosten  
Locatie: Barneveldse Brillenwinkel 
 


