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VERKEER
mogelijk trace ringweg oost Barneveld
mogelijk trace rondweg Voorthuizen
parkeerring Barneveld
wegen (bestaand, nieuw en mogelijk trace)

versterken station Harselaar (IC)
nieuw station: Barneveld Zuid
herstructureren Baron van Nagellstraat
snelfietsverbinding
recreatief fietspad
fietspaden (wijk)

VOORZIENINGEN
zoekgebied voorzieningen - korte termijn

zoekgebied voorzieningen - lange termijn

herstructurering Rijnvallei
compact houden centrumgebied
zoekgebied wonen/voorzieningen

WONEN
woongebied in voorbereiding
zoekgebied wonen (lange termijn)
overgang naar groene omgeving
zoekgebied wonen (nader te bepalen)
inbreidingslocaties
landmark (bestaand en nieuw)
orientatie op buitengebied
behouden/versterken lint (dicht)
behouden/versterken lint (open)
maken nieuw lint (dicht) E

BEDRIJVIGHEID
zoekgebied bedrijven
revitalisatie Harselaar-West (met uitstraling naar buiten) 
combinaties wonen/werken of werklandschap
zoekgebied bedrijven (nader te bepalen
aanleg Columbiz park
orientatie op buitengebied/beekzone
storthoop als landmark/ordenend element

LANDSCHAP EN GROEN
bestaand groengebied
scheggen met groene invulling of groene functies
groene scheggen met maatsch/bedr/woon functies
groene zone
overgangsgebied stad - land (Voorthuizen west en noord)
ecologische zone Esvelderbeek
zachte overgang naar landelijk gebied
aanleggen/versterken groene verbinding
verdichting; groene kamers met functies
landschappelijke lijnen - bestaand/nieuw
rand bosgebied - bestaand /nieuw
open te houden gebieden (bouwlanden)
bijzondere groene plek
plattelandszone oude landschap
plattelandszone jonge landschap
contour intensieve recreatiezone
recreatieplas binnen recreatiezone

OVERIG
verbeteren entree
behouden en/of versterken zichtlijnen
beken

Structuurvisie gemeente Barneveld
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VACATURE

Wie ben je?
Je adviseert graag ondernemers (in de agrarische sector) over be-
drijfsontwikkeling en je weet de juiste toon te raken wanneer je ze 
helpt doelen te bereiken. Je bent iemand die graag samenwerkt in 
een projectteam. Je bent goed op de hoogte van de relevante 
ruimtelijke regels en bezit de nodige juridische kennis en werkerva-
ring. Je behoudt overzicht en weet prioriteiten te stellen en je hebt 
goede communicatieve vaardigheden. Je hebt een relevante op-
leiding afgerond op HBO of Universitair niveau en tenminste 2 jaar 
werkervaring. We geven jou de mogelijkheid om je eigen loopbaan 
vorm te geven en te groeien op basis van je eigen ambities en mo-
gelijkheden.

Wat ga je doen?
Als senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling ben je de spil tussen 
klant en het bevoegd gezag. Het betreft een functie met een ste-
vige inhoudelijke component, aangevuld met proces- en procedu-
remanagement. Je adviseert onze klanten onder andere op het 
gebied van bestemmingsplanprocedures, stelt ruimtelijke onder-
bouwingen en verzoeken op, en staat onze klanten bij in bezwaar- 
en beroepsprocedures. Binnen de kaders van de wet- en regelge-
ving haal je voor je klanten alles uit de kast en zo help je ze hun 
ambities waar te maken. Je werkt samen met onze nieuwe Omge-
vingsjurist Ruimtelijk Ordening.

SENIOR ADVISEUR
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Ben jij ondernemend, beschik jij over een flinke dosis enthousiasme, heb je passie voor adviseren van onder-
nemers in de food en agri keten over bedrijfsontwikkeling en weet jij te spelen met de wet- en regelgeving
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en planologie?

Barneveld
Tubbergen

Lichtenvoorde

Locatie Barneveld   ▼  Anthonie Fokkerstraat 1a, 3772 MP Barneveld   ▼  T 0342 47 42 55 

Locatie Tubbergen   ▼  Haarweg 9a, 7651 KE Tubbergen    ▼  T 0546 70 65 86 

Locatie Lichtenvoorde ▼  Varsseveldseweg 65d, 7131 JA Lichtenvoorde   ▼  T 0544 37 97 37

E info@vanwestreenen.nl

 I www.vanwestreenen.nl

 www.allesoverstikstof.nl

Het mogelijk maken van bedrijfsontwikkeling is wat jou motiveert!

WIJ ZIJN VOOR ONZE VESTIGINGEN IN BARNEVELD EN TUBBERGEN OP ZOEK NAAR EEN:

Wie zijn wij?
VanWestreenen, Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, is een toonaan-
gevend, onafhankelijk, adviesbureau met ruim 20 medewerkers en 
vestigingen in Barneveld, Lichtenvoorde en Tubbergen. Wij helpen 
agrarische ondernemers en bedrijven in Food&Industrie bij hun be-
drijfsontwikkeling. We adviseren en begeleiden deze ondernemers 
op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ontwikkeling en 
bouw. Of het nu gaat om het aanvragen van een omgevingsver-
gunning, het aanvragen van een Wet Natuurbescherming of het 
begeleiden bij een bestemmingsplanwijziging of subsidietraject. 
Onze organisatie kent een platte organisatiestructuur en als team 
spannen we ons in om, binnen de kaders van wet- en regelgeving, 
het maximale voor onze klanten te bereiken.

Wat bieden wij?
Wij bieden een mooie baan binnen een jong en enthousiast team 
van specialisten met een mentaliteit van aanpakken. Wij houden 
van collega’s die initiatief tonen en graag eigen ideeën in de 
praktijk brengen. Wij bieden uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, een goede pensi-
oenregeling en een marktconform salaris. We vinden het belang-
rijk dat je een goede balans vindt tussen werk en privé; ook part-
time werkenbehoort tot de mogelijkheden.

Interesse?
Interesse in deze vacature? Aarzel dan niet en neem contact op! 
Je kunt je sollicitatie mailen naar westreenen@vanwestreenen.nl 
of contact opnemen met Steven van Westreenen, 06-
50280015


