Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: Evenementen en activiteitenagenda
Barneveld, 4 augustus 2022
Geacht College,
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad wil de
fractie van Pro’98 vragen stellen over het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.
Onlangs deden wij een poging om in eigen gemeente actuele activiteiten te vinden. Wij
begonnen onze zoektocht via een zoekmachine. Deze bracht ons naar GoBarneveld.nl. De
kalender aldaar bracht ons niet verder dan de Boeldag schuurverkoop in Voorthuizen.
Via de website Barneveld.nl komen wij via ‘Melden en Meedoen’, niet direct een logische
plek, niet verder dan het doen van een vergunningsaanvraag voor het organiseren van een
evenement. Een verwijzing naar één, of meerdere evenementen agenda’s ontbreekt. Net als
de slogan ‘Daarom Barneveld’, wij meenden dat zich achter daarombarneveld.nl vroeger ook
een activiteitenkalender bevond. Zoals nu nog te vinden op de mooie en actuele agenda van
Visit Voorthuizen?
Wij gaven onze zoektocht niet op en togen naar Visitveluwe.nl. Opnieuw één hit; 17
september vindt de Dieren belevingsdag plaats in Barneveld!
Wij groeven in ons eigen geheugen en bedachten ons dat Barneveld inmiddels werkt onder
de slogan Visit Regio Barneveld op visitregiobarneveld.nl. Daar vonden wij gelukkig een
actuele agenda. Ook op barneveldcentrum.nl bevindt zich een mooie agenda voor
activiteiten in het centrum van Barneveld zelf.
Het brengt ons tot de volgende vragen;
●
●
●
●
●

Heeft het college nagedacht over de vindbaarheid van de nieuwe Visit Regio
Barneveld formule voor bezoekers en toeristen?
Waarom zijn oude initiatieven niet opgeheven, zoals Go Barneveld, of worden oude
domeinen zoals daarombarneveld.nl niet doorgeleid naar Visit Regio Barneveld?
Hebben wij als gemeente afscheid genomen van de slogan ‘Daarom Barneveld’ en
de toevoeging ‘dat telt’?
Is het mogelijk om de agenda van Visit Veluwe te synchroniseren met activiteiten die
wel op Visit Regio Barneveld te vinden zijn?
Zou het niet vriendelijk zijn voor bezoekers en toeristen om op Barneveld.nl, maar
ook voor onze eigen inwoners, tenminste één verwijzing op te nemen naar een
actuele agenda zodat mensen kunnen vinden wat er in onze mooie, gastvrije en
toeristische gemeente wordt georganiseerd?

Met vriendelijke groet,
Arjen Korevaar
Pro’98

