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Op 4 augustus heeft u namens uw fractie - op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad - vragen gesteld over het
evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.
U geeft aan dat u onlangs op zoek was naar actuele activiteiten in de gemeente
Barneveld. U zocht hierbij o.a. op de websites GoBarneveld.nl, Barneveld.nl en
VisitVeluwe.nl. Uiteindelijk vond u op de website visitregiobarneveld.nl een actuele
agenda. Ook wijst u erop dat op de gemeentelijke website Barneveld.nl een verwijzing
ontbreekt naar één of meerdere evenementenagenda’s.
De fractie van Pro’98 stelt het college van B&W daarom de volgende vragen:
Heeft het college nagedacht over de vindbaarheid van de nieuwe Visit Regio
Barneveld formule voor bezoekers en toeristen?
Het zorgdragen voor de vindbaarheid van de website behoort tot de taken van de
stichting Visit Regio Barneveld. Op dit moment is de website van deze stichting echter
nog in ontwikkeling. Het format voor de website staat al wel, maar inhoudelijk moet de
website nog verder gevuld worden. Omstreeks begin oktober is de website klaar.
Overigens zal de inhoud constant geüpdatet worden, zodat hij actueel is en blijft.
De stichting gaat komende maand aan de slag om de vindbaarheid van de website te
vergroten. Dit doet de stichting door:
- SEO (search engine optimization): hierbij ligt de nadruk op het vergroten van de
vindbaarheid van de website als gasten met behulp van zoekmachines zoeken
via bepaalde zoektermen.
- SEA (search engine advertising): hierbij betaalt de stichting geld zodat de
website via zoekmachines sneller naar boven komt.
- Daarnaast komen er steeds meer (toeristische) drukwerken uit waarop de
nieuwe website vermeld staat.
Mocht u na oktober 2022 nog relevante opmerkingen of suggesties hebben betreffende
de vindbaarheid van de website van de stichting dan horen wij dit graag. Wij zullen dit
dan meenemen in de gesprekken met het bestuur van de stichting.
Waarom zijn oude initiatieven niet opgeheven, zoals Go Barneveld, of worden
oude domeinen zoals daarombarneveld.nl niet doorgeleid naar Visit Regio
Barneveld?
2022 is een overgangsjaar waarin de nieuwe stichting Visit Regio Barneveld opgestart
wordt. Begin van dit jaar is de inkoopovereenkomst tussen de stichting en de gemeenten

opgesteld en deze is in maart 2022 door beide partijen ondertekend. Daarna is gestart
met de bouw van de nieuwe website en het inhoudelijk vullen ervan. De nieuwe website
is officieel per 21 juni 2022 operationeel gegaan. Komende tijd zal de website nog verder
aangevuld worden en de planning is dat de website voor de herfstvakantie klaar is.
De website daarombarneveld.nl is in het voorjaar uit de lucht gehaald, ongeveer
gelijktijdig met het operationeel gaan van de website van Visit Regio Barneveld. De
website van Go Barneveld wordt uiterlijk begin oktober 2022 uit de lucht gehaald, zodra
de website van Visit Regio Barneveld voldoende gevuld is.
Hebben wij als gemeente afscheid genomen van de slogan ‘Daarom Barneveld’ en
de toevoeging ‘dat telt’?
Blad 2

Ja dat klopt, als gemeente hebben wij afscheid genomen van Daarom Barneveld. Dit
naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad over een nieuw op te tuigen
structuur voor dorpspromotie (besluit d.d. 18 maart 2021). In deze nieuwe structuur
neemt de Stichting Visit Regio Barneveld in principe alle activiteiten over die voorheen
door verschillende groepjes werden uitgevoerd, zoals Daarom Barneveld en Go
Barneveld. De ‘merknamen’ Daarom Barneveld’ en ‘Go Barneveld’ zullen daarom niet
meer gebruikt worden.
Overigens staan er op dit moment in het winkelgebied van Barneveld Centrum nog
borden die verwijzen naar Daarom Barneveld. Komende maand komt op deze borden
een tekst met daarop de naam van de website van Visit Regio Barneveld.
Is het mogelijk om de agenda van Visit Veluwe te synchroniseren met activiteiten
die wel op Visit Regio Barneveld te vinden zijn?
Begin juli is er een technische aanpassing gedaan, waardoor het nu mogelijk is om de
inhoud van de website Visit Regio Barneveld en de website Visit Veluwe te
synchroniseren. Tijdens het vullen van de website van Visit Regio Barneveld zal dit
geïmplementeerd worden. Hierbij kan per activiteit bepaald worden of deze op één van
de twee websites vermeld moet worden of op beide websites. Zo zullen de wat meer
lokale activiteiten die voornamelijk voor inwoners zijn alleen op de website van Visit
Regio Barneveld komen. De grotere en meer regionale activiteiten die ook voor toeristen
en recreanten bedoeld zijn zullen op beide websites vermeld worden.
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?
Ja, dat zou heel vriendelijk zijn. Maar de insteek is dat zoekers direct op de website
visitregiobarneveld.nl terecht komen. Aan de vindbaarheid daarvan wordt gewerkt. Ook
kan er een link op barneveld.nl naar de website van Visit Regio Barneveld geplaatst
worden.
Wij hopen dat uw vragen hiermee voldoende beantwoord zijn.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
W. Wieringa
secretaris

J.J. Luteijn
burgemeester

