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Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Vervoer naar vaccinatielocatie
In heel Nederland wordt inmiddels 
gevaccineerd, het kan zijn dat u hier- 
voor al een oproep heeft gekregen.  
U moet daarvoor naar een vaccinatie-
locatie toe. Dat kan bij uw eigen 
huisarts zijn, maar het kan ook dat  
u naar een andere plek moet. Dan 
heeft u vervoer nodig. Niet iedereen 
beschikt over eigen vervoer. Daarom 
zetten we een paar opties voor u op 
een rijtje. Niet alle opties zijn voor 
iedereen beschikbaar, houd daar 
rekening mee. 

Als u geen vervoer heeft naar de 
vaccinatielocatie kunt u hulp vragen 
aan iemand die u kent. Misschien 
heeft u familieleden die u even 
kunnen brengen of behulpzame  
buren, vrienden of kennissen.  

Als u niemand kent die u om hulp kunt 
vragen zijn er andere mogelijkheden:
-  Openbaar vervoer: een reis plannen 

via www.9292.nl of bellen met 
(0900) 9292 (€ 0,90 p/m)

- Zelf een taxi bestellen 
-  Valleihopper (regiotaxi). Meer 

informatie www.valleihopper.nl

Er zijn verschillende tarieven voor 
verschillende groepen reizigers:
-  reizigers met een Wmo taxipasje 

(indicatie van de gemeente)
-  reizigers voor wie geen  

openbaar vervoer beschikbaar is
-  reizigers voor wie wel openbaar 

vervoer beschikbaar is

U kunt online een rit bestellen  
via www.valleihopper.nl/info/
een-rit-bestellen.html of bellen met 
(0900) 55 11 5551.

Boek uw rit zo snel mogelijk na het 
maken van de afspraak. Uiterlijk een 
dag voor de afspraak. Geef erbij aan 
dat het een ’prioriteitsrit’ betreft.

-  Valys. Voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking met een 
Valys-pas, vanaf 25 km enkele reis.  
U kunt online een rit bestellen via 
www.valys.nl/een-reis-boeken of 
bellen met (0900) 9630.

Boek uw rit zo snel mogelijk na  
het maken van de afspraak. 

Lukt het u helemaal niet om vervoer  
te regelen, ook niet na het lezen  
van deze informatie? Bel dan de 
medewerkers van de gemeente via 
(033) 277 23 24 (optie 1). 

Digitaal wethoudersspreekuur 
8 februari 
Op maandag 8 februari 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.

Testperiode straatverlichting
Liander stopt 1 april 2021 definitief met het Toon  
Frequent-signaal (TF-signaal) voor de openbare verlichting 
in Gelderland. In Scherpenzeel gaat dit naar verwachting 
geen uitval geven, maar dit wordt gecontroleerd met een 
testperiode. 

Liander gaat de openbare verlichting aansturen met 
flex-OVL. Dit systeem wordt in Scherpenzeel al gebruikt 
om de straatverlichting te bedienen. Daarom wordt in  
onze gemeente geen uitval van de verlichting verwacht. 

Om zekerheid te hebben, is van maandag 8 februari tot  
en met vrijdag 5 maart een testperiode ingesteld. Als  
de aansturing van sommige lantaarns in onze gemeente  
toch nog door een TF-signaal gestuurd wordt, wordt dit 
duidelijk omdat de verlichting dan ook overdag brandt. 

Deze informatie zouden we dan graag willen ontvangen 
zodat wij Liander kunnen informeren, dit mag via de mail 
naar wordtgemaakt@scherpenzeel.nl 

Jeugd-Punt doet aan jeugd-  
en jongerenopbouwwerk
Wie we zijn!
Daam van Cappellen, DvC@jeugd-punt.nl / (06) 25 33 55 68
Jiska Roosendaal, JM@jeugd-punt.nl / (06) 37 45 36 02
Lodi Remmen, LR@jeugd-punt.nl / (06) 36 48 93 87

Wat we doen!
Als jongerenwerkers zijn we er voor alle jongeren uit Scherpenzeel van 10 t/m  
23 jaar en de buurt waar zij zich in bevinden. We willen jongeren ondersteunen  
om hun eigen plek in de samenleving te vinden. We betrekken de omgeving en 
lokale overheden daarbij. 

In Scherpenzeel laten we ons zien door:
• Rondes op straat bij hangplekken en speelplaatsen
• Weerbaarheidstraining voor meiden en jongens 
• Voorlichting over groepsdruk over bijv. social media gebruik, pesten etc.
• Ondersteuning bij talentontwikkeling en participatieprojecten
• We luisteren naar jullie ideeën en ondersteunen bij het realiseren hiervan
• Losse (spel- of sport)activiteiten in de Breehoek i.s.m. met het JOS 
• Jongerencoaching

Meer weten?
Check (en volg) onze insta jwscherpenzeel_jeugdwerk of onze algemene 
website www.jeugd-punt.nl 
We zijn vaak op woensdag te vinden in de Breehoek en je kunt ons altijd even 
appen, een DM sturen of bellen. Dus heb je een vraag, een idee of kan je wel  
wat extra steun gebruiken? Trek dan aan de bel! Er is niks te gek!

Bent u in de problemen gekomen  
door de kinderopvangtoeslag?
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen  
met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen 
compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de 
problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen 
bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, 
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. 

Hulp
De gemeenten hebben met de rijksoverheid afgesproken 
dat zij die ouders hulp bieden op het gebied van hulp bij 
schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin  
en wonen. Vanwege privacyregels mag de Belastingdienst 
ons niet vertellen om wie het gaat. 

Daarom kunnen wij niet zelf contact opnemen met de 
gedupeerden. Heeft u hulp nodig? Bel ons op telefoon-
nummer (033) 277 23 24. Geef meteen aan dat u problemen  
heeft door de kinderopvangtoeslag. Wij helpen u dan direct 
en u krijgt één aanspreekpunt.

Melden bij Belastingdienst
Bent u gedupeerd door de kinderopvangtoeslag-affaire, 
heeft u problemen, maar heeft u dit nog niet gemeld bij  
de Belastingdienst? Doe dit dan alsnog. Dat kan via de  
website https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ 
Op die manier kunt u compensatie ontvangen en heeft u 
recht op onze hulp.

Vragen staat vrij aan de burgemeester
De gemeente Scherpenzeel heeft een 
nieuwe (waarnemend) burgemeester: 
Eppie Klein. Graag wil hij zich aan  
de Scherpenzelers voorstellen en 
kennismaken. Want de rol van 
burgervader is voor Eppie Klein  
een heel belangrijke. 

Gezien de maatregelen in de strijd 
tegen het coronavirus, is het in deze 
tijd erg lastig om echt aanwezig te  
zijn in het dorp. Daarom leggen we  
u de vraag voor: wat wilt u eigenlijk 
weten van en over Eppie Klein? 

Vragen mogen op de mail naar 
vraagdeburgemeester@scherpenzeel.nl  
Ook een briefje mag: Postbus 100, 
3925 ZJ Scherpenzeel of in de 
brievenbus aan het gemeentehuis, 
Stationsweg 389a. 

De burgemeester gaat uw vragen 
beantwoorden via de gemeentelijke 
pagina in de Scherpenzeelse Krant  
en via de website sociale media van 
de gemeente. Zo krijgen heel veel 
inwoners een beeld van onze nieuwe 
burgemeester via uw vraag. 

Spelregels:
-  Een naam mag, hoeft niet. Geeft u wel aan of  

uw naam wel of niet gepubliceerd mag worden. 
-  Een foto of filmpje bij de vraag is welkom. 
-  Geen leeftijdseisen, dus vragen mogen komen  

van jong en oud.
-  Wil een vereniging, club, kerk of stichting iets  

weten van Eppie Klein? Dat kan natuurlijk ook. 
-  Vragen over privé of politiek mogen, maar een 

antwoord is niet gegarandeerd. 

Naam: Eppie Klein
Geboorteplaats: Elburg 
Woonplaats: Doornspijk 
Man van: Marry 
Vader van: 5 zonen en 1 dochter
Opa van: 15 kleinkinderen
Hobby’s: Natuur & landbouw, zingen & koor,  
bergen & water, familie & lezen, politiek & samenleving
Huisdieren: bezig met landbouwhuisdieren, de koeien & de schapen
Voorgaande functies: raadslid Nunspeet en Elburg, lid van PS van Gelderland, 
schooldirecteur en eigenaar organisatieadviesbureau (advisering en coaching), 
waarnemend burgemeester van Lingewaard en Renkum.


