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Sportieve activiteiten voor jongeren
Jongeren van Scherpenzeel opgelet!
In samenwerking met Jeugd-Punt
organiseert het JOS komende periode
extra activiteiten voor de jongeren.
Je kunt je nu opgeven voor één of
meerdere activiteiten via de QR-code.
Opgeven is verplicht, zonder opgave
kun je helaas niet meedoen.
Voetgolf
Waar? Cruijf Court
Wanneer: woensdag 20 januari van
15.30-17.00 uur
Voetgolf is eigenlijk hetzelfde als
minigolf, alleen dan moet een voetbal
en je voeten. Dus neem al je vrienden
mee voor een leuke middag voetgolf
onder begeleiding van een instructeur!
Inschrijven tot en met 19 januari.
Trefbal
Waar? Cruijff Court
Wanneer: woensdag 3 februari van
15.30-17.00 uur
Zin om met je vrienden en middag
verschillende trefbalspellen te spelen?
Je kunt tot en met 2 februari
inschrijven.
Freerunnen
Waar? Wordt nader bepaald
Wanneer: woensdag 17 februari
van 15.30-17.00 uur

Altijd al over muren, stoepen en
andere verhogingen willen springen?
Geef je dan nu op voor freerunnen
waar je alle basisvaardigheden leert
onder begeleiding van een echte
Freerun instructeur! Inschrijven kan
tot en met maandag 16 februari.
Archery Tag
Waar? Wordt nader bepaald
Wanneer: woensdag 24 februari van
14.30-16.00 uur
Altijd al eens met een op elkaar pijl en
boog willen schieten? Dan is dit jou
kans! Geef je nu op voor Archery Tag
en ga onder begeleiding van een
instructeur lekker een middag pijl en
boog schieten! Opgeven kan
tot en met maandag 23 februari.

•	Jongeren van 13 tot en met 17
hoeven onderling geen 1,5 afstand
tot elkaar te houden.
•	Publiek is niet toegestaan.
Zet uw kind af en rijdt daarna
meteen weer weg.
•	Kom niet eerder dan 10 minuten voor
aanvang naar de accommodatie.
•	Wordt je opgehaald? Ga dan
direct na de les naar huis en
blijf niet hangen.
•	Ouders wachten in de auto en op
gepaste afstand (1,5 meter!)

Om deze evenementen corona-proof
te kunnen organiseren moeten wij ons
wel aan een aantal regels houden en
hebben daar ook jullie hulp bij nodig:
•	Blijf thuis als je klachten hebt
(neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging)
•	Kinderen tot en met 12 jaar hoeven
geen 1,5 meter afstand te houden
tot elkaar en tot volwassenen.

Houd Heerlijk Scherpenzeel
in de gaten!
Heerlijk Scherpenzeel biedt overzicht van de meest recente informatie en lokale
initiatieven in Scherpenzeel, bijvoorbeeld op gebied van Horeca en winkeliers.
Zij organiseren diverse acties, om tijdens de lockdown toch de klanten van
dienst te kunnen zijn. Extra belangrijk dus in deze periode dat veel ondernemers
de deuren hebben moeten sluiten, maar wel op andere manieren actief zijn.
Kijk dus regelmatig op de website van Heerlijk Scherpenzeel of volg
hen via hun social media kanalen:
Website: www.heerlijkscherpenzeel.nl
Facebook: www.facebook.com/heerlijkscherpenzeel
Instagram: www.instagram.com/heerlijkscherpenzeel (@HeerlijkScherpenzeel)
Twitter: twitter.com/heerlijkszeel (@heerlijkszeel)

Digitaal
wethoudersspreekuur
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.

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.

Gescheiden inzameling succesvol dankzij u
Volg de gemeente op social media!
www.facebook.com/gemeentescherpenzeel
www.twitter.com/_Scherpenzeel
www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel
www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin zou
hebben. De gemeente Scherpenzeel wil voorkomen dat op
basis van dit soort berichten verkeerde conclusies worden
getrokken. Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en
blijft heel belangrijk en in Scherpenzeel en de rest van
Nederland zijn we er nog eens heel goed in ook. De
gemeente Scherpenzeel bedankt al haar inwoners en hoopt
ook in 2021 dat inwoners hun best blijven doen om afval zo
goed als mogelijk gescheiden aan te bieden.
Minder restafval
De hoeveelheid restafval is door het in 2019 ingezette
beleid gigantisch afgenomen. Nu de trend naar meer
afvalscheiding en minder restafval is ingezet, is de volgende
stap het verbeteren van de kwaliteit van uw gescheiden
afval. Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer
worden verbrand. Dat de ingezamelde materialen weer
opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is.
Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Steentje bijdragen
Door goed afval te scheiden doet u als inwoner van
Scherpenzeel nu al een zeer belangrijke bijdrage. Hoe beter
gescheiden de stromen die we bij u thuis ophalen of die u
naar een daarvoor bestemde container brengt, hoe beter
ze gerecycled kunnen worden.
Kosten
Helaas is het niet zo dat de afvalstoffenheffing hierdoor
meteen omlaag kan, wel zorgen we er samen voor dat deze
minder stijgt. Door landelijk stijgende kosten voor het
verwerken van afval en minder inkomsten bij herbruikbare
grondstoffen stijgt de afvalstoffenheffing in bijna heel
Nederland.
Twijfelt u over in welke bak of zak iets moet? Kijk op
www.scherpenzeel.nlof www.afvalscheidingswijzer.nl/
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