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BEKENDMAKING
Onherroepelijk bestemmingsplan Kolfschoterdijk 6-8-10
Burgemeester en wethouders van 
Scherpenzeel maken bekend, dat het 
bestemmingsplan “Kolfschoterdijk 
6-8-10” (NL.IMRO.0279.BP2017Klfs-
dijk6810-vg01), door de gemeenteraad 
op 29 oktober 2019 vastgesteld, 
onherroepelijk is geworden. 

Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het 
juridische kader is waaraan aanvragen 
om omgevingsvergunningen en vormen 
van grondgebruik worden getoetst. Het 

bestemmingsplan is onherroepelijk 
geworden omdat de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State in 
haar uitspraak van 23 december 2020  
de twee beroepschriften ongegrond 
respectievelijk niet-ontvankelijk heeft 
verklaard. 

Wat beoogt dit plan
In dit bestemmingsplan zijn de bouw-  
en gebruiksregels opgenomen voor de 
realisatie van een woonerf met vier 

vrijstaande woningen op het voormalig 
agrarisch bedrijf aan de Kolfschoterdijk 8 
en 10. Alle bebouwing wordt gesloopt 
waaronder de twee agrarische 
bedrijfswoningen en de ernaast gelegen 
woning Kolfschoterdijk 6. 

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan is in te zien op het 
gemeentehuis en digitaal te raadplegen 
op www.scherpenzeel.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl

Digitaal wethouders-
spreekuur 25 januari 
Op maandag 25 januari a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreekuur. 
In verband met de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te 
voorkomen is het wethoudersspreekuur digitaal. Als u gebruik wilt maken van 
het wethoudersspreekuur kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen  
naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl U ontvangt dan van ons een link 
waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen. 

Is uw verkeerskennis  
nog up-to-date? 
Veilig Verkeer Nederland praat u 
online bij over veelvoorkomende 
verkeerssituaties aan de hand van 
negen korte video’s. Aan bod komen 
onderwerpen als voorrang verlenen, 
rotondes en nieuwe verkeersborden. 
Zo kunt u thuis, op uw eigen 
computer, tablet of smartphone,  

toch uw verkeerskennis opfrissen.  
Wilt u direct testen hoe uw verkeers-
kennis ervoor staat? Doe dan de VVN 
online opfriscursus. U krijgt direct de 
antwoorden te zien met uitleg.  
Zo ontdekt u binnen enkele minuten 
of uw verkeerskennis nog actueel is. 
Zie https://opfriscursus.vvn.nl

Meedenken over uitwerking Zwarte Land II
Plannen om te komen tot een 
bestemmingsplanwijziging van het 
beoogde bedrijventerrein aan de 
Stationsweg (Zwarte Land II) worden 
bij de gemeente ingediend, nadat de 
inwoners zijn betrokken bij de 
planuitwerking. Daarom start 
initiatiefnemer Modiform met een 
participatietraject. Deze begint met 
een online informatieavond op  
25 januari. Ook via een website wordt 

informatie opgehaald vanuit  
inwoners en ondernemers. 
Een voorwaarde van de gemeente  
is dat inwoners in het vervolgproces 
een belangrijke rol krijgen. 
De initiatiefnemers van dit project 
hebben daarom in overleg met de 
gemeente een participatie-plan 
opgesteld. De initiatiefnemer geeft 
hier uitvoering aan. De gemeente ziet 
toe dat er een open en transparant 

proces doorlopen wordt. En toetst hoe 
de input uit het proces wordt verwerkt 
in de uitwerking van de plannen.

Meer informatie is te vinden op  
www.zwarteland2.nl, ook voor het 
aanmelden voor de online 
informatieavond. Op de website kan 
iedereen meedenken en mee tekenen 
op een plattegrond. De site is open  
tot 22 februari 2021.

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een 
aantal kandidaten voor de functie van:

Lid Adviesraad  
Sociaal Domein

Wie zijn wij?
De Adviesraad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente voor de 
gemeentelijke ondersteuning van inwoners op het brede sociale domein in 
Scherpenzeel. Zo heeft de Adviesraad in 2020 de gemeente o.a. geadviseerd 
over de nieuwe verordeningen Wmo en jeugdhulp, de uitvoeringsregels 
Persoonsgebonden budget of de collectieve ziektekostenverzekering voor 
inwoners met een laag inkomen. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat 
(inclusief de voorzitter) uit maximaal 12 inwoners uit Scherpenzeel en komt 
circa 10 keer per jaar bijeen. Op dit moment kunnen we een aantal nieuwe 
leden gebruiken.

Wat zijn uw werkzaamheden?
Uw werkzaamheden bestaan uit het gevraagd of ongevraagd adviseren over 
gemeentelijke voorzieningen op het terrein van Wmo, Participatie & Jeugdhulp 
of gezondheid. In 2021 wil de gemeente bijv. graag een advies over nieuwe 
uitvoeringsregels gebruikelijk hulp Wmo en jeugdhulp, outreachend werken in 
de gemeente of over de verdere invulling van het sport- en preventieakkoord. 
Als lid onderhoudt u daarnaast contact met inwoners, medewerkers uit het 
werkveld en andere organisaties in het sociaal domein. 

Wat vragen wij van u?
U hebt affiniteit met de uitvoering van de Wmo, jeugdhulp, Participatiewet of 
gezondheidsbeleid in Scherpenzeel. Daarnaast kunt u goed communiceren en 
bent u in staat om individuele situaties te plaatsen in een breder context.  
U bent woonachtig in Scherpenzeel en u mag een vertegenwoordiger van een 
doelgroep in Scherpenzeel zijn. Tenslotte bent u geen lid van de gemeenteraad 
zijn of werkzaam zijn in het bestuur van een organisatie die subsidie krijgt van 
de gemeente Scherpenzeel.

Wat bieden wij?
Wij bieden u de uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Scherpenzeel. 

Daarnaast ontvangt u een financiële vergoeding van € 63,- per vergadering en 
krijgt u ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.

Herkent u zich in bovenstaand profiel?
Schriftelijke reageren graag naar w.buitenhuis@scherpenzeel.nl met een 
motivatie en een kort CV.

Hebt u nog vragen?
Neem voor vragen contact op met de heer Willem Buitenhuis, 
Beleidsmedewerker Sociaal Domein. U kunt hem bereiken via het 
gemeentehuis van Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24. 

U kunt ook contact opnemen met de heer Gerrit van Weelden,  
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, via telefoonnummer  
(06) 53 63 84 80.

Vergadering van wijkplatform-Oost
Wijkplatform-Oost vergadert donderdag 28 januari 
vanaf 19.30 uur online via Teams. Het eerste half uur 
zijn insprekers welkom. Het is dan mogelijk om zaken 
onder de aandacht te brengen van het wijkplatform. 
Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via
Wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl
 

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de 
Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde 
Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, 
Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde 
door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform 
Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel 
behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Hulp nodig of behoefte aan een praatje?
De lockdown in strijd tegen 
verspreiding van het corona-virus is 
voor velen een zware periode. Heeft u 
hulp nodig of behoefte aan een 
praatje? Gebruik dan onderstaande 
gegevens en aarzel niet!

Bereikbaarheid Sociaal team 
gemeente Scherpenzeel
Voor alle vragen waar u tegenaan 
loopt. Bijvoorbeeld over wonen, 
huishouden, zorg, gezondheid, 
mantelzorg e.a.  
tel: (033) 277 23 24 en via  
sociaalteam@scherpenzeel.nl

Stichting welzijn ouderen (SWO): 
biedt een luisterend oor, geeft 
voorlichting, advies en ondersteuning 
over praktische zaken www.swo-sr.nl. 
Tel: Astrid Krauts (06) 21 46 84 37, 
Martine van Garderen 
(06) 83 77 58 54, 
Rianne van Ginkel: (06) 51 64 75 25.

Welzijn Scherpenzeel: 
Ondersteuning aan mantelzorgers en 
vrijwilligers. Voor mantelzorgers en 
bezoekers van De Inloop die behoefte 
hebben aan een praatje bel dan 
(06) 40 65 32 79 (Bertine van Raaij) of 
mail info@welzijnscherpenzeel.nl.

Zonnebloem:  
www.zonnebloem.nl (0318) 57 24 48  
of reijerversteeg@hotmail.nl

NPV (kerkelijke 
vrijwilligersorganisatie) https://
npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/

Vitras maatschappelijk werk: 
biedt allerlei vormen van 
hulpverlening aan, informatie, 
voorlichting en advies, praktische en 
materiële hulp, hulpverlening, 
coördinatie van zorg en begeleiding 
e.a. via (030) 880 22 00.

Meldpunt bezorgd: Meldingen via 
meldpuntbezorgd.scherpenzeel@
vitras.nl of bel (030) 880 22 00 
(kantooruren).

Maatschappelijk werk  
Vluchtheuvel: christelijke, 
professionele, psychosociale hulp bij 
levens- en gezinsvragen voor alle 
leeftijden vanuit een christelijke 
heldere identiteit via (0113) 21 30 98 
of (033) 464 80 01.

Stichting Schuilplaats – DMW 
Scherpenzeel: Professionele 
psychosociale hulpverlening vanuit 
een christelijke levensbeschouwing 
voor inwoners van Scherpenzeel.
Bereikbaar op nummer (0318) 54 78 
70 of www.stichtingschuilplaats.nl  
locatie Scherpenzeel.

Stichting Moviera bij huiselijk 
geweld of signalen bij een ander gezin 
voor hulp/advies. Chat tijdens 
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur met 
hulpverleners via www.moviera.nl of 
neem contact op via (088) 374 47 44 
(anoniem en gratis). 

Bij spoed en crisis
•  Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur 

per dag bereikbaar (0900) 995 55 99
•  Veilig thuis (0800) 2000 (signalen 

bij huiselijk geweld)
•  Politie acuut 112 of het landelijke 

politienummer (0900) 8844

Voor medische vragen en  
richtlijnen 
•  RIVM: (0800) 1351 elke werkdag 

tussen 8.00-20.00 uur

Voor een luisterend oor en 
hulpvragen:
•  De Luisterlijn: (0900) 07 67 (24/7) of 

chat via luisterlijn.nl
• Rode Kruis Hulplijn: (070) 445 58 88
•  ANBO: (0348) 46 66 66 tussen  

9.00 -17.00 uur

Ondernemers
Coronadesk van het 
Ondernemersloket: (0342) 49 58 88 
(op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur)
ondernemersloket@scherpenzeel.nl
www.scherpenzeel.nl/coronavirus-
hulpvoorondernemers


