GEMEENTE

WEEK 12 – 23 MAART 2021

Meldpunt Bezorgd: als hulp hard nodig is
Mede door de beperkende maatregelen tegen het
coronavirus raken veel mensen uit balans. Mogelijk valt u
dat ook op bij mensen in uw buurt. Uw actieve buurman
komt nauwelijks meer buiten. Het gezin verderop waar
de gordijnen de laatste tijd dicht zitten. Een tuin die
verwilderd geraakt is.
Een stel waar regelmatig heftige ruzies lijken te zijn.
Of die oudere weduwnaar die steeds minder uit zijn
woorden komt en zijn huis lijkt te verwaarlozen.
Als goede buur of dorpsgenoot bent u de ogen en oren
die verschil kunnen maken zodat er tijdig hulp kan komen
daar waar nodig.

Maakt u zich zorgen?
Probeer eerst zelf in contact te komen en uw zorg
bespreekbaar te maken. Lukt dat niet, maak uw zorg
bekend bij Meldpunt Bezorgd van Santé Partners
(voorheen Vitras).
U kunt bellen naar 06-83639096 of 06-12762695
(kantooruren ma-do) of mailen naar meldpuntbezorgd.
scherpenzeel@vitras.nl. Santé Partners, organisatie voor
maatschappelijk werk in Scherpenzeel, neemt dan met
u contact op om de melding te bespreken.
Wij gaan op onderzoek uit en proberen hulp te bieden
waar dit nodig lijkt te zijn. Bijvoorbeeld in situaties
van verwaarlozing, vervuiling, ernstige vereenzaming,
ontsporende mantelzorg, verslaving of (dreigende)
dakloosheid.
Uw melding bij Santé Partners is niet anoniem.
Maar de persoon waar de melding over gaat hoeft niet
te weten te komen dat u een melding heeft gedaan.

Naam en plantdag Tiny Forest
Op 14 april gaan we het Tiny Forest aanplanten op
het veld in de wijk Akkerwinde. Het wordt een avontuurlijk
bosje vol natuur. Zo’n bosje verdient een goede naam.
Weet jij er een? Leerlingen van CBS Korenmaat en
buurtbewoners kunnen uiterlijk 24 maart een naam
doorgeven via l.IJmker@ivn.nl. Uit alle inzendingen kiest
kinderburgemeester Lisa van Garderen de mooiste naam.
Wie weet staat jouw bedachte naam groot op het Tiny
Forest informatiebord!
De naam en het informatiebord worden op de plantdag op
14 april onthuld.

Plantdag
Groepen 5 en 6 van CBS Korenmaat gaan woensdag
14 april tijdens schooltijd het Tiny Forest aanplanten.
Als Tiny Forest Ranger adopteren zij een boompje en gaan
de groei van “hun” boom volgen.
Ben je 12 jaar of jonger, woon je in de wijk Akkerwinde
en wil je meehelpen planten na schooltijd? Vraag je ouders
om je op te geven door te mailen naar Linda IJmker van
IVN Natuureducatie.

• Bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan
	Met dit besluit wordt een planologisch juridische
regeling opgesteld om de bouw van een supermarkt en
24 appartementen op de locatie Dorpsstraat/Vijverlaan
mogelijk te maken.
• De Nieuwe Koepel
	Doel van dit besluit is het plangebied van de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel Fase I uit te breiden
met Fase II zodat het totale gebied op een integrale en
hoogwaardige wijze kan worden ontwikkeld. Hierdoor
ontstaat een gegarandeerde plancapaciteit voor
woningbouw van circa 420 woningen in de periode
2023-2029.
• Ambtelijke samenwerking
	Doel van het besluit is duiding te geven aan de intenties
van Scherpenzeel ten aanzien van de gewenste ambtelijke
samenwerking.
•	Rekenkamercommissie
Ontslag en benoeming nieuwe leden.
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt
u op onze website www.scherpenzeel.nl/bestuur.

Het is weer zover, de Streetwise-Cup 2021 op het Cruijff Court aan de Omloop
gaat binnenkort van start. Je kunt inschrijven met je team om mee te doen
aan het leukste voetbalevenement van het jaar. Bedenk een leuke naam voor
je team en schrijf je snel in.
Er zijn 4 categorieën waar jij en je team je voor kunnen inschrijven.
De dagen en tijden voor dit evenement zijn:
Woensdag 31 maart van 14.30-16.30 uur
• Jongens 10-12 jaar
• Meisjes 10-12 jaar
Woensdag 14 april van 15.00-17.00 uur
• Jongens 13-15 jaar
• Meisjes 13-15 jaar
Hieronder even de belangrijkste regels:
• Je team mag uit minimaal 6 en maximaal 10 spelers bestaan,
dit is inclusief één ‘’vliegende keeper’’ en wisselspelers.
• Alleen de spelers die op de deelnemerslijst staan mogen deelnemen.
Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden.
• Een speler mag in het evenement alleen ingeschreven zijn voor één team.
• Meiden mogen eventueel wél meespelen met een jongensteam, dan spelen
zij mee aan de jongenspoule. Jongens mogen NIET meespelen met een
meidenteam.
Inschrijven via www.facebook.com/jos.scherpenzeel of mail naar
t.schoute@scherpenzeel.nl

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens de corona maatregelen, op pad om
te collecteren voor ReumaNederland. 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.

Tijdens de plantdag houden we uiteraard rekening met
alle coronamaatregelen. Wil je tijdens de plantdag zien hoe
het verloopt? Loop gerust een ommetje, maar houdt ruim
afstand tot het plantvak en andere belangstellenden.

25 maart 2021
Digitale raadsvergadering
Op de agenda staan o.a.
• Bestemmingsplan Lambalgen
	Doel van dit besluit is een plano-logisch juridische regeling
op te stellen om de uitbreiding van de begraafplaats ten
zuiden van de bestaande Begraafplaats Lambalgen aan
de Nieuwstraat 105 mogelijk te maken.

Voetbal mee met Streetwise Cup

Spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raad?
Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda
staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen
maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).
Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen
rond) Corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan
tot “schriftelijk” spreekrecht.
Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor
aanvang van de vergadering, onder vermelding van uw
naam en adres te mailen naar griffie@scherpenzeel.nl.
Tijdig ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan het
agendapunt Spreekrecht. Voor meer informatie over
het spreekrecht kunt u bellen met 06-22152351.
Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van
de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl).
Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen
voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering
starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van
de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Gewijzigde
openingstijden
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis vrijdag 2 april
en maandag 5 april gesloten. Op de maandagavond vervalt ook de avondopenstelling van Burgerzaken.

Ontwerpverkeersbesluit
parkeerplaatsen
voor het opladen van
elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal
parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen
op de volgende locaties:
1.	het Oosteinde, 1 parkeervak in de haakse parkeervakken
aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van Oosteinde 33-35;
2.	‘t Slag, 1 parkeervak in de vakken ten zuiden van ‘t Slag 9;
3. de Heijhorst, 2 parkeervakken ten noorden van Heijhorst 1;
4.	de Akker, 2 parkeervakken in de haakse parkeervakken
ter hoogte van Weideweg 17;
5.	Beeklaan, 1 parkeervak aan de zuidzijde van de weg,
in de haakse parkeervakken tegenover Beeklaan 8.
Het ontwerpbesluit ligt van 19 maart tm 29 april 2021 ter inzage op
het gemeentehuis. Wilt u uw mening geven? Dat kan door het indienen van
een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
De zienswijzen worden meegenomen in de definitieve beslissing van
burgemeester en wethouders.
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Biodiverse
werkgroep
zoekt
versterking

De werkgroep heeft zin in meer en denkt er al aan om in september
verder te gaan met het ophangen van nest-kastjes. Het doel is om
een zo groot mogelijk ‘groene lint’ door Scherpenzeel te krijgen,
waar de processierups op een natuurlijke wijze wordt bestreden
en op termijn het spuiten van de bomen minimaal wordt.

Een werkgroep actieve inwoners is vorig jaar gestart met het project
‘nestkastjes’. Deze vogelhuisjes, gemaakt door PlattelandAnders,
trekken vooral mezen aan, die zich voeden met de eikenprocessierups.
Minder rupsen betekent minder overlast en heeft als bijkomende
voordeel dat minder of geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.
Samen met de gemeente zijn geschikte lanen uitgezocht. Dit
zijn de Lambalgerkeerkade, Polschesteeg, Het Witte Hek en Park
Scherpenzeel. De leden van PlattelandAnders maken de nestkastjes.
In totaal hangen er in dit najaar 170 nestkasjes aan Scherpenzeelse
(eiken)bomen, zo is de bedoeling. Daarnaast is een werkgroep
opgericht met vrijwilligers die jaarlijkse de kastjes schoonmaken
en tellingen verrichten.
Groen lint
Ook Henk de Leeuw van weidevogelvereniging De Kiewiet is
inmiddels bij het project betrokken. Hij nam nog meer straten
en lanen in Scherpenzeel onder de loep. En ook deze worden
momenteel voorzien van nestkastjes.

Meehelpen? Welkom!
Het slagen van dit project is mede afhankelijk van de
bereidbaarheid van nieuwe vrijwilligers om daarbij te helpen, bijv.
door de eigen straat van nestkastjes te voorzien en te onderhouden.
Ook andere activiteiten ter bevordering van de biodiversiteit zijn
zeer nuttig en welkom.
Concreet zijn nodig:
• Vrijwilligers die willen helpen bij het ophangen,
onderhouden en jaarlijks schoonmaken van de nestkastjes.
In het dorp zelf, maar ook voor het buitengebied
van Scherpenzeel
• Vrijwilligers die hun eigen straat voor hun rekening
willen nemen, uiteraard waar eikenbomen voorkomen.
Hierbij krijgt u vanuit de werkgroep ondersteuning
• Vrijwilliger(s) die ook een coördinerende rol op zich
willen nemen, dit is voornamelijk rond de maanden
mei/juni en oktober/november. We willen tenslotte
weten of de nestkasten goed worden gebruikt en of
de processierups ook op een natuurlijke manier
wordt bestreden.
Interesse?
Neem dan contact op met Henk of Margriet,
dit kan via info@margrietvink.nl

Monumentencommissie

Week van het Geld
Van 22 t/m 26 maart is de Week van het Geld met als
thema ‘Goed omgaan met geld is goud waard’.
Tijdens de Week van het Geld vragen we aandacht voor
hoe je als kind, jongere of hun ouder(s) omgaat met geld.
Dagelijks worden er in de Studio Week van het Geld leuke
programma’s uitgezonden over dit thema. Daarnaast kun je
online verschillende activiteiten en informatie vinden over
bijvoorbeeld:
- Hoe kom je aan geld? Hoe besteed je je geld en hoe spaar
je geld?

- Welke geldzaken moet je regelen als je 18 jaar wordt?
- Hoe ga je als ouder(s) om met zakgeld? Hoe leer je als
ouder(s) je kind(eren) om te sparen?
Ga naar www.weekvanhetgeld.nl voor meer informatie
over de activiteiten! De Week van het Geld richt zich
voornamelijk op de doelgroep kinderen, jongeren en
hun ouders.
Ben je 18 jaar of ouder en wil je meer informatie over
geldzaken? Ga dan naar www.wijzeringeldzaken.nl

De eerstvolgende openbare
vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag
30 maart om 9.30 uur.
De vergadering vindt, als gevolg van
de Corona maatregelen, online plaats.
Als u deze vergadering online wilt
bijwonen, neem dan contact op met
de heer R. Raat-Reitsma, secretaris
van de monumentencommissie,
te bereiken via (033) 277 23 24.
De agenda en stukken van deze
vergadering kunt u via de website
www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder het kopje

‘Vergaderkalender en vergaderstukken’
bij de desbetreffende datum inzien.
Spreekrecht
Na opening van de vergadering
kunnen aanwezige initiatiefnemers
of belangstellenden ieder gedurende
maximaal vijf minuten het woord
voeren over zowel geagendeerde
als niet geagendeerde onderwerpen.
Wie gebruik wil maken van dit
spreekrecht wordt verzocht vooraf
contact op te nemen met de
secretaris van de monumentencommissie.

Volg de gemeente op social media!
www.facebook.com/gemeentescherpenzeel
www.twitter.com/_Scherpenzeel
www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel
www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel
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