
Beste inwoner van Scherpenzeel,
In de media is er de laatste weken veel aandacht voor de vraag: ‘blijft Scherpenzeel een zelfstandige 
gemeente of gaan we samen met de gemeente Barneveld?’ Onze gemeente koos in december voor zelf-
standigheid. De provincie heeft haar voorkeur begin juni bekend gemaakt, namelijk fuseren met Barne-
veld. Wij vinden uw mening belangrijk bij zulke grote vraagstukken en willen graag weten wat u wilt. Het 
draait namelijk om u als inwoner van Scherpenzeel. Daarom organiseert het college een peiling onder alle 
inwoners van Scherpenzeel van 16 jaar en ouder. In deze brochure leest u van het college en de voor- en 
tegenstanders binnen de raad (met uitzondering van PRO Scherpenzeel) waar hun voorkeur naar uit gaat 
en waarom. Naast de brochure vindt u in deze enveloppe ook een stemkaart met een unieke code. U kunt 
de stemkaart tussen 29 juni en 6 juli (12.00 uur) inleveren in de speciale stembussen bij de supermarkten, 
de Breehoek en het gemeentehuis. Ik nodig u uit om uw stem uit te brengen bij deze peiling en zo ook uw 
mening kenbaar te maken. Uw stem telt mee namelijk! 

Harry de Vries, Burgemeester

 
 

Standpunt van het college van B&W van de gemeente Scherpenzeel
Scherpenzeel wil een ondernemend dorp in het groen, met een betrokken gemeenschap in het hart van 
het land zijn én blijven. Onze gemeente heeft een bovengemiddeld voorzieningenniveau, en we bie-
den laagdrempelige en brede zorg en maatwerk oplossingen dicht bij de Scherpenzelers. We willen het 
voorzieningenniveau (inclusief Kulturhus De Breehoek) naar de toekomst toe garanderen en we hebben 
aangetoond dat dat kan.

Een zelfstandige gemeente is nooit een doel op zich. Maar het is volgens ons dé manier om regie te hou-
den over ons voorzieningenniveau. En om de uitdagingen waar Scherpenzeel voor staat, zoals de woning-
behoefte in onze regio, samen met de Scherpenzelers aan te gaan. 

Peiling: zelfstandig 
of herindelen?



Een lokaal gemeentebestuur weet wat er speelt en kan door de korte lijnen flexibel inspelen op behoef-
ten en maatwerk bieden. We investeren in onze dienstverlening met een organisatie die op haar taak is 
toegerust. We dragen ons steentje bij aan de regio, en willen meer gaan samenwerken met buurgemeen-
ten zodat we minder kwetsbaar zijn. 

Net als elke gemeente hebben wij zorgen over de toekomstige rijksbijdragen, en over eventuele kos-
tenstijgingen. Maar, we hebben onze financiën structureel op orde, en een stevig eigen vermogen (en 
geen schulden!) zodat we tegenvallers op kunnen vangen. De lasten in Scherpenzeel liggen iets boven 
het landelijk gemiddelde, maar dat verschil wordt (ondanks de ozb verhoging) steeds kleiner. En met 
opbrengsten uit grondexploitaties kunnen we fors investeren in projecten die Scherpenzeel nog mooier, 
duurzamer en leefbaarder maken.

Zelfstandigheid is dan ook de beste, meest logische en efficiëntste manier om de doelen van Scherpen-
zeel te bereiken. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst, waarin we zelf willen blij-
ven bepalen waar we in dit dorp samen ons gemeenschapsgeld aan willen uitgeven. Waar we onze eigen 
broek ophouden, en met elkaar zaken voor elkaar krijgen. 

De provincie heeft ons niet overtuigd met feitelijke, inhoudelijke argumenten voor de noodzaak tot 
(gedwongen) herindeling, en ook niet dat herindeling met Barneveld beter zou zijn voor Scherpenzeel. Er 
is geen sprake van een acute situatie waarin onvoldoende zicht is op verbetering, en die ingrijpen door de 
provincie rechtvaardigt. Want er ligt gewoon een goed plan.

Op basis van alle beschikbare informatie denken wij dat het alternatief ‘herindelen met Barneveld’ niet 
beter is voor Scherpenzeel. Er kunnen in dit stadium geen garanties worden gegeven voor het voorzie-
ningenniveau in Scherpenzeel, of (de instandhouding van) de maatwerk-dienstverlening die door de 
Scherpenzelers nu genieten. Dat zullen we ook meegeven aan de Minister.

Wij vinden gedwongen herindeling ‘een slechte oplossing voor een niet-bestaand probleem’. Gezien het 
voornemen van de provincie vinden wij het belangrijk om u opnieuw  te vragen naar uw voorkeur. Uw 
mening moet worden meegewogen! 
 
 

Reactie van de provincie Gelderland op 
ons verzoek om in deze brochure een 
toelichting te geven aan de inwoners 
van Scherpenzeel: 
Op verzoek van uw College heeft de provincie al haar voor-
lopig standpunt op de voorgestelde Kadernota kenbaar gemaakt. Omdat uw gemeenteraad nu aan zet 
is, past ons in dit stadium terughoudendheid. We zullen daarom geen bijdrage leveren aan de flyer. De 
peiling zal gebruikt worden om tot een afweging over de Kadernota te komen in uw raad. De provincie 
neemt het definitieve besluit over het vervolgproces na besluitvorming in de gemeenteraad. In een even-
tueel vervolgproces zullen we de samenleving actief de ruimte geven mee te praten over dit proces. 



SGP: Groter is niet altijd beter 
Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter: Zelfstandig blijven of samenvoegen met Barneveld? Die 
vraag speelt al heel lang. Veel te lang! Als SGP hebben we uit overtuiging voor zelfstandigheid gekozen. 
Waarom? Omdat we nog steeds vinden dat het kan. Inmiddels is ook aangetoond dat zelfstandigheid 
haalbaar en betaalbaar is. Haalbaar, als we niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken. Om de korte 
lijnen, de saamhorigheid en de kleinschaligheid van ons dorp te behouden. We weten wel wat we hebben, 
maar niet wat we krijgen. Groter is niet altijd beter. Het is ook betaalbaar. De lasten stijgen wel (beperkt), 
maar dat is ook het geval in veel andere gemeenten. Alle gemeenten hebben het financieel moeilijk. We 
willen onze voorzieningen behouden. Dat kan ook. Maar dan moeten we wel hard aan de slag. De plannen 
zijn er al. We moeten nu verder. Mogen we ook zelfstandig verder? De provincie vindt van niet. Daarom 
willen wij graag uw mening horen! 

Peter van As, raadslid: Groter is niet altijd beter, inderdaad. De belangen van Scherpenzelers staan 
voorop. Korte lijnen tussen inwoners en de politiek zijn belangrijk! U kent uw raadsleden en collegele-
den. Ambtenaren die de lokale situatie goed kennen of makkelijk even kunnen bekijken. U kunt gewoon 
in Scherpenzeel terecht. We zijn daarom benieuwd naar uw mening over de toekomst van Scherpenzeel! 
Zijn er dan geen verbeterpunten? Zeker wel. We hebben voortdurend mensen nodig die zich betrokken 
weten bij ons dorp. Mensen die hun verantwoordelijkheid pakken. Samen. Met elkaar de schouders 
eronder. Op bestuurlijk niveau of gewoon in uw buurt. Financieel is er nu geen probleem. In de toekomst 
kijken kunnen we niet. Met een degelijk financieel beleid moet het kunnen! In 2018 gingen we voor zelf-
standigheid en daar staan we nog steeds voor. U ook? Alvast dank voor uw stem! 

Jan-Dirk van de Waerdt, raadslid: Er wordt al veel te lang gesproken over herindeling van Scherpen-
zeel met een andere gemeente. Op moment zou Barneveld de beste gemeente zijn waarmee we zouden 
kunnen herindelen. Als SGP hechten wij veel waarde aan een kleine zelfstandige gemeente. Het gaat 
om korte lijnen naar de inwoners door onze kleinschalige dienstverlening. U weet de weg te vinden in 
Scherpenzeel voor praktische zaken. Zelfstandigheid kan! En het blijft nog betaalbaar ook. Voor ons is er 
onvoldoende aangetoond dat we niet zelfstandig zouden kunnen blijven. We hebben een enthousiast en 
ambitieus college dat niet gaat somberen, maar aan wil pakken. Kijk maar naar de plannen voor aanpas-
sing van de Breehoek, dat kan op deze manier een mooi functioneel gebouw worden. Anders gaat het 
niet goed! Zelfstandigheid is niet de makkelijkste weg, maar zeker mogelijk. Wat is uw mening? 



GBS 
Nico Wallet: Waarschijnlijk ben ik geboren met een lelie op mijn hart. 
Omdat wij in een fantastisch dorp wonen met een hoog voorzienin-
genniveau, wil ik dat graag zo houden. Het is bewezen dat dat ook kan, 
met een uitgebreide onderbouwing. We doen dat ook al bijna 800 jaar.

We hebben geen tekorten, hoeven niet te bezuinigen en hebben geen schulden. Dat kunnen weinig 
gemeenten zeggen. Het is onzin dat we afhankelijk zijn van woningbouw. Daar doen we juist de leuke din-
gen van, voor onze inwoners. Barneveld is prima, maar kan ons geen beter financieel plaatje opleveren. 
Ze behoren financieel gezien bij de 3 slechtste gemeenten van Nederland met een schuld van rond de € 
200.000.000,00. Laten we geen overhaaste, onomkeerbare besluiten nemen, waar we later wel eens heel 
veel spijt van kunnen gaan krijgen.

Jan van de Fliert: Scherpenzeel is zelfstandig beter af. We houden invloed op onze voorzieningen en 
onze toekomstvisie. Het gemeentebestuur, inwoners, organisaties, verenigingen, vrijwilligers en bedrij-
ven blijven veel nauwer betrokken bij al die fantastische voorzieningen. Het vernieuwde zwembad, de 
buitensport (nieuwe kunstgrasvelden), de scouting (nieuw gebouw), de nieuwe scholen en het schitte-
rende plan voor de Breehoek. We hebben het structureel goed voor elkaar in Scherpenzeel en we doen 
leuke en goede dingen van ons spaargeld. We kunnen het zelf allemaal in stand houden. Blijft dat zo bij 
een herindeling? Houden we dan genoeg gemotiveerde vrijwilligers? Wie betaalt de Breehoek en de Bi-
bliotheek (6 ton per jaar)? Blijft er een redelijke huur voor de binnensportverenigingen en CGK De Open 
hof? Houden de verenigingen hun subsidies? Niemand kan dat beloven. Dat is een teken aan de wand.

Evert van Loo: Onze zelfstandigheid inleveren voor een schotel linzenmoes die de Provincie ons voor-
houdt? “Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!”. Kijk naar de gedecentraliseerde zorg. Kleine 
gemeenten kunnen dat niet bolwerken, werd vooraf gezegd. Maar nu behoren wij tot de 6 beste gemeen-
ten van Nederland (Blue Zone). Goede zorg en nauwelijks wachtlijsten of overschrijdingen. Onze hulp is 
dichtbij de mensen. We weten wat er speelt en hebben korte, directe lijnen. Ons eigen team werkt in de 
regio Food Valley samen met huisartsen, hulporganisaties, welzijnsteams, kerken, enz. De mensen die 
wat meer zorgen in hun leven hebben, die hebben onze hulp hard nodig. Daar willen we goed voor blijven 
zorgen. Dat is het waard om voor te strijden. “Geen rijker schoon, dan eigen kroon!”

Ineke Schimmel-de Greef: De Provincie Gelderland wil al jaren Scherpenzeel herindelen, maar heeft 
nooit voldoende redenen gevonden. Toen onze burgemeester helaas moest stoppen, hebben zij hun kans 
gegrepen en kregen wij geen nieuwe burgemeester. Wel een waarnemer die is aangesteld door de Pro-
vincie. Wij hadden geen keus. Vanaf dat moment is het eigenlijk geen eerlijke zaak meer geweest. Maar 
wij geven niet op. We hebben drie keien van wethouders. Ze zijn volop in actie om het gemeentehuis te 
versterken, voor een nog betere dienstverlening, al is dat op veel vlakken al tiptop in orde! Onze ambte-
naren werken keihard en zetten zich onvermoeibaar in voor een zelfstandig Scherpenzeel. Wij houden 
van Scherpenzeel, het is ons dorp en daar zijn we trots op. Scherpenzeel, dat zijn wij allemaal samen. Kijk 
voor meer informatie op onze website www.gbscherpenzeel.nl.

Henk Brons: Gebruik uw stem in deze peiling nu het nog niet te laat is. De nieuwe regels voor herinde-
ling eisen draagvlak onder de inwoners. Uw mening doet er dus echt toe. U kunt ons, beter dan wie dan 
ook, op dit moment helpen om Scherpenzeel zelfstandig te houden. De provincie wil niet wachten tot 
de verkiezingen in 2022. Die vooringenomen houding om Scherpenzeel koste wat het kost te herindelen 
bij Barneveld, is geen eerlijke zaak en heeft niets te maken met de inhoud. Wij doen het zelfs bovenge-
middeld goed. Moeten we daar dan voor gestraft worden? Als het aan de Provincie ligt wel. Maar u heeft 
de belangrijkste stem. Gebruik die stem en laat merken dat we onze gemeente niet op basis van leugens 
laten afpakken.



· 1000 extra woningen ten koste van 
ons groene dorp

· Meer dan 100 euro lastens�jging per jaar

· Uitkleden van de bibliotheek

· Uitgeholde reserves waardoor iedere 
tegenslag direct door de bewoners moet 

worden betaald

Dit alles om nog even zelfstandig te kunnen 
blijven.

Is het u dat waard?

Ons niet!

Veel meer informa�e over de 
gevolgen van vasthouden aan 

zelfstandigheid: op onze 
websites, facebookpagina’s, en 
natuurlijk bij onze raadsleden.

U kunt uw persoonlijke stemkaart van 29 juni tot en met 6 juli 12.00 uur deponeren in een van 
de stembussen in Scherpenzeel. Deze zijn te vinden bij de Jumbo en de Aldi, bij de Breehoek, bij 
Gezondheidscentrum ‘t Foort en bij het gemeentehuis. 

Heeft u vragen? Mail dan met toekomstvisie@scherpenzeel.nl. Kijk voor meer informatie en 
veelgestelde vragen op www.scherpenzeel.nl

De opstellers van de teksten zijn verantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van hun boodschap. 


