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OPSCHOONDAG:

doe mee en haal een ‘strijdsetje’ op
Kinderburgemeester Lisa van Garderen ziet graag een schoon Scherpenzeel. Zij ruimde daarom zwerfafval op en roept
iedereen op om mee te doen met de Landelijke Opschoondag op 20 maart.
Ook meedoen met de Opschoondag? Doe het alleen of met z’n tweeën en haal een setje met afvalknijper, handschoenen,
veiligheidshesje en vuilniszak gratis af bij het gemeentehuis. Je mag het setje houden. Er zijn setjes voor kinderen en voor
volwassenen. Graag eerst even mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl dan leggen we de juiste pakketjes klaar.

Digitaal wethoudersspreekuur
22 maart
Op maandag 22 maart 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.

Kijkdag voor fietsen
Op zaterdag 20 maart is een fietskijkdag voor gevonden fietsen.
De locatie is bij de gemeentewerken aan het Zwarte Land 25 in Scherpenzeel
van 11.00 tot 12.00 uur.
Van de eigenaren wordt verwacht dat men een aangifte heeft of een bewijs
van eigendom (bijvoorbeeld een aankoopbon of reservesleutel).

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens de corona maatregelen, op pad om te
collecteren voor Amnesty International. Het kan zijn dat deze collecte online
plaatsvindt. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over
enkele weken op www.cbf.nl van
Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wijkplatform-West
vergadert 23 maart
Op dinsdag 23 maart vergadert Wijkplatform Scherpenzeel-West. Deze online
vergadering begint om 19.00 uur via MS Teams. Het eerste deel van de
vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun
wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. Graag van te voren aanmelden
om de link naar Teams te ontvangen: communicatie@scherpenzeel.nl

Verkiezingen en peiling
Corona(klachten) en stemmen
Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren
een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele
vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheids
check bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag
dat u gaat stemmen.
Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan
wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het
stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen
om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van
uw stempas leest u hoe u dat doet.
Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt
beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Neem dan uw

mondkapje, een geldig identificatiebewijs en uw stempas
en/of peilingpas mee!
Briefstemmen 70+ inleveren bij afgiftepunt
Alle inwoners van 70 jaar of ouder mogen deze verkiezingen
ook stemmen per brief, zowel voor de Tweede Kamer verkiezingen als voor de inwonerspeiling. Hoe het briefstemmen
werkt vindt u op www.scherpenzeel.nl/verkiezingen.
U kunt uw briefstem(men) niet meer per post inleveren.
Lever uw retourenvelop(pen) met daarin uw briefstem
voor de verkiezingen en/of de inwonerspeiling uiterlijk
woensdag 17 maart 21.00 uur in bij het afgiftepunt op
het gemeentehuis.
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